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Focail tosaigh

A Léitheoir dhil,

Ag cruinniú Choiste Teagmhála Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh (UFInna) i mí Dheireadh Fómhair 
2017, a raibh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i Lucsamburg ina cathaoirleach agus ina hóstach air, phléigh ceannairí 
UFInna conas mar a d’fhéadfadh na hUFInna cuidiú le muinín shaoránaigh an Aontais Eorpaigh sna hinstitiúidí 
náisiúnta agus AE a thabhairt ar ais.  Rinne siad machnamh freisin ar tháirgí nua iniúchóireachta agus conas torthaí 
obair na nUasfhoras Iniúchóireachta a chur ar fáil ar bhonn níos leithne do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh.

Is ceann de na cineálacha nua táirge ón gCoiste Teagmhála í an choimre iniúchóireachta seo ina mbailítear dea-
chleachtais iniúchóireachta. Déanann sé foilseacháin eile an Choiste a chomhlánú trí fheasacht a ardú i dtaobh obair 
iniúchóireachta a rinne Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh le déanaí.

Dírítear sa chéad eagrán seo ar dhífhostaíocht i measc na hóige agus daoine óga a lánpháirtiú sa mhargadh saothair. 
Is saincheist é atá ar bharr chlár oibre fhormhór na mBallstát agus Institiúidí an Aontais Eorpaigh. I Straitéis Eoraip 
2020 an Aontais Eorpaigh is príomhsprioc é díriú ar na hardleibhéil dífhostaíochta agus infheistíonn na Ballstáit 
méideanna nach beag de chistí poiblí chun dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na hóige agus chun poist a chruthú. 
Is minic a fhaigheann na hinfheistíochtaí sin cistiú ón Aontas chun borradh a chur faoi thionchar na dtionscadal 
náisiúnta, rud nach bhfuil Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh dall air, a bhfuil sé d’aidhm acu a áirithiú 
go mbeidh na cistí sin á n-úsáid go héifeachtach.

Sa choimre iniúchóireachta tá réamhrá ginearálta ar dhífhostaíocht i measc na hóige agus ról an Aontais Eorpaigh 
agus na mBallstát sa réimse beartais seo, agus tugtar forléargas inti ar obair iniúchóireachta roghnaithe a rinne 
Uasfhorais Iniúchóireachta de chuid an Aontais Eorpaigh ó 2010 i leith, lena n-áirítear achoimre ar a gcuid oibre. Le 
haghaidh breis faisnéise faoi na hiniúchtaí sin, déan teagmháil leis na hUasfhorais Iniúchóireachta lena mbaineann.

Tá súil againn go mbeidh an choimre iniúchóireachta ina foinse úsáideach faisnéise duit.

Ivan Klešić
Uachtarán Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta na Cróite
Cathaoirleach an Choiste Teagmhála

Klaus-Heiner Lehne
Uachtarán Chúirt Iniúchóirí na hEorpa
Ceannaire an tionscadail
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Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS): sásra tacaíochta infheistíochta bunaithe ar 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus a chuirtear chun feidhme trí chomhaontú idir an Banc 
Eorpach Infheistíochta agus an Coimisiún Eorpach chun maoiniú a chur ar fáil do thionscadail straitéiseacha ar fud 
an Aontais Eorpaigh.

Coiste Fostaíochta (EMCO): príomhchoiste comhairleach na Comhairle maidir le Fostaíocht agus Gnóthaí Sóisialta 
i réimse na fostaíochta.

Coiste Sóisialta na hEorpa (CSE): tá sé d’aidhm aige an comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a neartú laistigh 
den Aontas Eorpach trí fheabhas a chur ar fhostaíocht agus ar dheiseanna fostaíochta (go príomha trí bhearta 
oiliúna) trí ardleibhéal fostaíochta a spreagadh agus trí níos mó post agus poist níos fearr a chruthú.

Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE nó Cistí SIE): Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, an Ciste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh, a tugadh le chéile don chreat airgeadais ilbhliantúil 2014–2020 faoi chomhrialacha 
(Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 - ‘Rialachán na bhForálacha Coiteanna’). Tá sé d’aidhm fhoriomlán acu 
míchothromaíochtaí réigiúnacha ar fud an Aontais Eorpaigh a laghdú.

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE): tá sé d’aidhm ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa an 
comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta laistigh den Eoraip a threisiú trí na míchothromaíochtaí réigiúnacha 
príomha a chur ina gceart trí thacaíocht airgeadais a chur ar fáil chun bonneagar a chruthú agus chun infheistíocht 
éifeachtach as a dtiocfaidh poist a dhéanamh, go príomha do ghnólachtaí.

Tionchar: sa mheasúnú ar fheidhmíocht, na hiarmhairtí socheacnamaíocha níos fadtéarmaí is féidir a bhreathnú 
tréimhse áirithe ama tar éis tionscadal nó clár a thabhairt chun críche.

Soghluaisteacht saothair: an ceart atá ag gach saoránach den AE maidir le saorghluaiseacht oibrithe, mar atá 
sainithe in Airteagal 45 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Áirítear leis cearta saorghluaiseachta agus 
cónaithe oibrithe, cearta maidir le teacht isteach agus cearta cónaithe do bhaill teaghlaigh, agus an ceart dul ag 
obair i mBallstát eile agus go mbeidh siad ar chomhchéim le náisiúnaigh an Bhallstáit sin. Tá srianta i bhfeidhm 
i roinnt tíortha i gcás shaoránaigh na mBallstát nua.

NEETanna: daoine óga nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna: áirítear daoine dífhostaithe agus 
daoine neamhghníomhacha sa ghrúpa sin.

Clár oibríochtúil: clár infheistíochtaí AE-mhaoinithe arna dhéanamh ag Ballstát atá formheasta ag an gCoimisiún 
Eorpach. Tá sé i bhfoirm sraithe leanúnaí tosaíochtaí ina bhfuil bearta faoina gcómhaoineofar tionscadail ar feadh 
thréimhse seacht mbliana an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Fothoradh: athrú a thagann chun cinn ó idirghabháil, a bhaineann de ghnáth lena chuspóirí (m.sh. daoine faoi 
oiliúint a fuair fostaíocht). D’fhéadfadh fothorthaí a bheith tuartha nó neamhthuartha, dearfach nó diúltach.
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Toradh: sa mheasúnú ar fheidhmíocht, seo an éifeacht láithreach intomhaiste a bhíonn ag tionscadal nó ag clár.

An Óige: chun críocha fostaíochta/dífhostaíochta na hÓige, sainmhínítear duine óg mar dhuine atá idir 15 agus 25 
bliana d’aois, nó, i mBallstáit áirithe, duine idir 15 agus 29 bliana d’aois.

Ráta fostaíochta i measc na hÓige: is táscaire ríthábhachtach é an ráta fostaíochta chun monatóireacht 
a dhéanamh ar staid an mhargaidh saothair. I gcás an aoisghrúpa 15–29, ríomhtar é mar an chionmhaireacht de na 
daoine idir 15–29 bliana d’aois atá fostaithe sa daonra iomlán sa ghrúpa sin.

Ráthaíocht don Aos Óg: gealltanas arna thabhairt ag gach Ballstát lena áirithiú go bhfaighidh gach duine óg faoi 
bhun 25 bliana d’aois tairiscint mhaith fostaíochta, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna laistigh de 
thréimhse ceithre mhí i ndiaidh dóibh bheith dífhostaithe nó an t-oideachas foirmiúil a fhágáil. Tá sí bunaithe ar an 
Moladh ón gComhairle a glacadh i mí Aibreáin 2013, tar éis togra a fháil ón gCoimisiún Eorpach.

Is éard atá sa ráta dífhostaíochta i measc na hÓige an céatadán de na daoine dífhostaithe san aoisghrúpa 15–24 
bliana i gcomparáid leis an lucht saothair iomlán (idir dhaoine fostaithe agus daoine dífhostaithe) san aoisghrúpa 
sin.

Is éard is cóimheas dífhostaíochta i measc na hÓige ann an céatadán de na daoine óga atá dífhostaithe 
i gcomparáid leis an daonra iomlán san aoisghrúpa sin (daoine neamhghníomhacha ar nós mic léinn, chomh maith 
le daoine gníomhacha).
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Giorrúcháin

ADEM Gníomhaireacht um Fhorbairt Fostaíochta i Lucsamburg

AGS: An Suirbhé Bliantúil Fáis

CAT: Conarthaí cúnta sealadacha

DfE: An Roinn Oideachais sa Ríocht Aontaithe

CIE: Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

SFE: Straitéis Fostaíochta na hEorpa

EMCO: Coiste Fostaíochta

EMMI: An Aireacht Acmhainní Daonna san Ungáir

EPSR: Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

CFRE: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

CSE: Ciste Sóisialta na hEorpa

AE: An tAontas Eorpach

GCTS: Córas um Rianú Gairmréimeanna Céimithe

IEFP: An príomhúdarás náisiúnta maidir le fostaíocht agus oiliúint sa Phortaingéil (Instituto do Emprego 
e Formação Profissional)

IPannna: Tosaíochtaí infheistíochta

ISSAI: Caighdeáin Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta

JER: An Tuarascáil Chomhpháirteach ar Fhostaíocht

MA: Údarás Bainistíochta

MTEESS: An Aireacht Saothair, Fostaíochta agus Geilleagair Shóisialta agus Dlúthpháirtíochta

NAO: An Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta (RA, Málta)

NEET: Daoine óga nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna
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CNA: Clár Náisiúnta um Athchóiriú

MOC: Modh Oscailte Comhordúcháin

p.p.: Pointe céatadáin

UFI: Uasfhoras Iniúchóireachta

STEM: Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (comhpháirteanna den mhargadh saothair)

CAE: An Conradh ar an Aontas Eorpach

CFAE: An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

VET: Gairmoideachas agus Oiliúint

TFAÓ: Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg
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An Coiste Teagmhála agus 
a chuid oibre

Is tionól uathrialach, neamhspleách, neamhpholaitiúil é an Coiste Teagmhála, ina dtagann ceannairí 
Uasfhorais Iniúchóireachta (UFInna) na mBallstát agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa le chéile. Soláthraíonn sé 
fóram chun plé a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar ábhair chomhleasa a bhaineann leis an AE.

Sa chomhthéacs sin, tá an Coiste Teagmhála tiomanta don chomhphlé agus an comhar a chothú 
i ngníomhaíochtaí iniúchóireachta agus gníomhaíochtaí atá gaolmhar leo. Déanann sé comhsheasaimh ar 
shaincheisteanna iniúchóireachta agus cuntasachta atá ag teacht chun cinn a bhunú agus a chur chun tosaigh 
agus tacaíonn sé lena chomhaltaí, agus le hUFInna na dTíortha is Iarrthóirí agus na dTíortha is Iarrthóirí 
Ionchasacha ar bhallraíocht san AE.

Tríd an gcomhar i measc a chomhaltaí a fheabhsú, tugann an Coiste Teagmhála cuidiú le go mbeidh 
iniúchoireacht sheachtrach agus cuntasacht sheachtrach éifeachtach san Aontas, agus cabhraíonn sé le 
feabhas a chur ar bhainistiú airgeadais an Aontais agus le dea-rialachas ar mhaithe lena chuid saoránach.

Bunaíodh an Coiste Teagmhála in 1960. Bíonn an chathaoirleacht ag rothlú ó UFI go chéile ar bhonn bliantúil. 
Níl aon suíomh foirmiúil ná rúnaíocht aige, agus tugann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa tacaíocht riaracháin dó.

Tá faisnéis faoin gCoiste Teagmhála ar fáil ag www.contactcommittee.eu.

http://www.cor.europa.eu/europcom
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Achoimre Feidhmiúcháin

Is dúshlán ollmhór don Aontas Eorpach agus dá chuid Ballstát é staid na ndaoine óga sa mhargadh saothair, 
margadh atá thíos go mór le hiarmhairtí na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais a thosaigh in 2008. D’ainneoin 
laghdú sa dífhostaíocht i measc na hóige i bhformhór na mBallstát tar éis buaicphointe a bhaint amach in 2013, is 
fadhb thromchúiseach é fós: in 2014 bhí 4.2 milliún Eorpach óg ann nach raibh ábalta post a fháil, agus tá sciar ard 
díobh fós ann a bhfuil an dífhostaíocht fhadtéarmach rompu.

Is cúram do na rialtais náisiúnta agus réigiúnacha é go príomha dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc na hóige. 
Ach tacaíonn an tAontas Eorpach lena gcuid iarrachtaí, agus, más gá, comhlánaíonn sé a n-iarrachtaí chun dul 
i ngleic léi.

D’fhág an líon méadaitheach clár atá dírithe ar dhul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc na hóige agus an líon 
méadaitheach cistí poiblí a infheistítear iontu, gur spreagadh roinnt mhaith UFInna sna Ballstáit chun iniúchadh ar 
an ábhar seo a áireamh ina gcláir oibre.

Ag tús na coimre iniúchóireachta seo tá forléargas ginearálta, lena n-áirítear míniú ar na hathruithe stairiúla 
a tháinig ar fhorbairt an bheartais fostaíochta san Aontas Eorpach. Ina dhiaidh sin tá cur síos ar roinnt de na 
príomhcheisteanna maidir leis an dífhostaíocht i measc na hóige.

Sa dara cuid den choimre iniúchóireachta tá achoimre ar thorthaí iniúchtaí roghnaithe arna ndéanamh ag UFInna 
i 13 Bhallstát (an Bheilg, an Bhulgáir, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ungáir, an Iodáil, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, 
an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic agus an Ríocht Aontaithe) agus ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le ceithre 
bliana anuas. Sna hiniúchtaí roghnaithe sin tugadh aghaidh ar ghnéithe tábhachtacha de shaincheisteanna 
feidhmíochta, agus díríodh ar éifeachtúlacht, éifeachtacht agus/nó tíosacht na mbeartas, na gclár agus na 
dtionscadal fostaíochta a cuireadh chun feidhme.

Sa tríú cuid den choimre iniúchóireachta sin, tá bileoga eolais mionsonraithe d’iniúchtaí roghnaithe a rinne na 
UFInna i dtrí Bhallstát déag agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa.
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CUID I — An Réimse Beartais 
Fostaíochta

Bunús dlí agus éabhlóid stairiúil

1. Is faoin AE agus na Ballstáit i dteannta a chéile atá na hinniúlachtaí i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta. Ar ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh tá comhordú beartas náisiúnta agus monatóireacht 
orthu, malartú dea-chleachtais, reachtaíocht i réimsí chearta na n-oibrithe agus comhordú socruithe slándála 
sóisialta. Tháinig éabhlóid ar an bpríomhreachtaíocht maidir le beartas fostaíochta san AE le himeacht ama; sa 
chaibidil seo a leanas cuirtear i láthair na príomhchéimeanna san éabhlóid sin.

An bunús dlí atá le beartais fostaíochta an Aontais Eorpaigh

2. Is é Airteagal 3(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) an bunús dlí don bheartas 
fostaíochta ar leibhéal an Aontais Eorpaigh: “Bunóidh an tAontas margadh inmheánach... Oibreoidh an tAontas ar 
mhaithe le forbairt inbhuanaithe na hEorpa arna fothú ar an bhfás eacnamaíoch cothromúil agus ar chobhsaíocht 
praghsanna, ar gheilleagar sóisialta margaidh ina bhfuil iomaíocht ghéar agus arb é is aidhm dó an lánfhostaíocht 
agus an dul chun cinn sóisialta...”

3. Ina theannta sin, dearbhaítear1 sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go “saothróidh na 
Ballstáit agus an tAontas,…, chun straitéis chomhordaithe don fhostaíocht a fhorbairt agus go háirithe chun fórsa 
saothair sciliúil oilte solúbtha agus margaí fostaíochta atá oscailte don athrú eacnamaíoch a chur ar aghaidh 
...rannchuideoidh na Ballstáit, trína mbeartais fostaíochta le gnóthú na gcuspóirí...”

4. Ina theannta sin,2 “rannchuideoidh an tAontas Eorpach le hardleibhéal fostaíochta tríd an gcomhar idir 
Ballstáit a chothú agus trí thacú lena ngníomhaíocht agus, más gá, tríd an ngníomhaíocht sin a chomhlánú.” Ar an 
gcuma chéanna, tá “cur chun cinn na fostaíochta” ina chomhsprioc ag an Aontas Eorpach agus a chuid Ballstát 
sna réimsí sóisialta agus fostaíochta3.

5. Is toradh ar phróiseas fada forbartha a thosaigh le Conradh na Róimhe (1957) iad na hAirteagail 
thuasluaite sna Conarthaí. Le Conradh Maastricht (1992) tugadh isteach Comhaontú Beartais Shóisialta agus Prótacal 
Sóisialta (an Chaibidil Shóisialta4) atá i gceangal leis an gConradh. Sa Chomhaontú athdhearbhaíodh na prionsabail 
a luadh cúpla bliain roimhe sin sa Chairt Chomhphobail um Chearta Sóisialta Bunúsacha le haghaidh Oibrithe 
(1989)5. Mar sin féin, is le Conradh Amstardam (1997) amháin a tugadh isteach go hoifigiúil mar cheann de na 
cúraimí a chuirtear ar an gComhphobal Eorpach go ndéanfaí ardleibhéal fostaíochta agus cosaint shóisialta a chur 
chun cinn. I Léaráid 1 seo a leanas taispeántar an phríomhfhorbairt ar reachtaíocht agus ar bheartas fostaíochta, go 
háirithe an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, ag tosú in 1957.

1 Airteagal 145 agus Airteagal 146 CFAE
2 Airteagal 147 CFAE
3 Airteagal 151 CFAE
4 Prótacal Uimh. 14 maidir le Beartas Sóisialta.
5 Aithníodh sa Chairt mar chearta sóisialta bunúsacha oibrithe: saorghluaiseacht, fostaíocht agus luach saothair; feabhsú dálaí maireachtála agus 

oibre; cosaint shóisialta; saoirse comhlachais agus cómhargáil; gairmoiliúint; cóir chomhionann d’fhir agus mná; faisnéis agus comhairliúchán 
agus rannpháirtíocht d’oibrithe; cosaint sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre, cosaint leanaí agus déagóirí, cearta daoine scothaosta; cearta 
daoine faoi mhíchumas.
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Léaráid 1 - Príomhreachtaíocht agus Tionscnaimh Bheartais i Réimse na Fostaíochta (1957-2017) (CIE)
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Conradh Amstardam (1997) agus Straitéis Fostaíochta na hEorpa

6. Le Conradh Amstardam (1997) baineadh amach céim ríthábhachtach maidir le rannpháirtíocht an Aontais 
Eorpaigh i réimse na fostaíochta agus an bheartais shóisialta. Cuireadh Teideal Fostaíochta6 nua leis an gConradh; ar 
an gcaoi sin, cuireadh le spriocanna an Aontais Eorpaigh an aidhm ardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn agus an 
tAontas Eorpach a chumasú chun treoirlínte a ghlacadh agus moltaí a dhéanamh do na Ballstáit, laistigh de chreat 
‘straitéise comhordaithe’7, mar atá Straitéis Fostaíochta na hEorpa (SFE)8, bunaithe ar Mhodh Oscailte 
Comhordúcháin (MOC). Ba é sin an chéad uair freisin inar luadh go sainráite an t-eisiamh sóisialta sna Conarthaí.

7. Bhain cur chuige nua an MOC le comhar idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit ar bhonn treoirlínte 
beartais agus spriocanna comhchoiteanna a socraíodh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, agus lena n-aistriú isteach 
sna beartais náisiúnta agus réigiúnacha. D’fhonn an MOC a chomhlánú, bunaíodh próiseas tréimhsiúil 
monatóireachta, meastóireachta agus athbhreithniúcháin piaraí chun tacú leis an bhfoghlaim fhrithpháirteach9. 
Áiríodh sa Chonradh freisin foráil maidir le Coiste Fostaíochta (EMCO)10 a bhunú, coiste a mbeadh stádas 
comhairleach aige chun comhordú idir na Ballstáit maidir le beartais fostaíochta agus beartais an mhargaidh 
saothair a chur chun cinn.

Straitéis Liospóin (2000) agus treoirlínte fostaíochta comhtháite

8. Is é atá i Straitéis Liospóin, a lainseáladh i mí an Mhárta 2000, ná céim eile i dtreo aitheantas a thabhairt 
d’ábharthacht ceisteanna fostaíochta agus sóisialta le haghaidh fhás agus iomaíochas an Aontais Eorpaigh agus 
i dtreo an Modh Oscailte Comhordúcháin a úsáid i réimsí beartais eile. I Straitéis Liospóin iarradh go gcruthófaí níos 
mó post agus go mbeadh poist níos fearr agus comhtháthú sóisialta níos fearr ann faoi 2010. Bhain na 
príomhionstraimí chun an sprioc sin a chur i gcrích le síneadh an Mhodha Oscailte Comhordúcháin go réimse níos 
leithe beartais – lena n-áireofaí pinsin, sláinte agus cúram – ar a dtugtar an “MOC sóisialta”, agus trí chur le ról 
stiúrtha agus comhordúcháin na Comhairle Eorpaí.

9. Rinneadh Straitéis Liospóin a lainseáil an athuair in 2005 tar éis athbhreithniú lárthéarma a dhírigh ar fhás 
inbhuanaithe agus níos láidre agus ar níos mó post agus poist níos fearr a chruthú11. Cuireadh ar bun struchtúr 
rialachais nua bunaithe ar chur chuige comhpháirtíochta idir na Ballstáit agus institiúidí an Aontais Eorpaigh. 
I bhfianaise an athbhreithniúcháin lárthéarma ar Straitéis Liospóin (2005), rinneadh na treoirlínte fostaíochta 
a glacadh mar chuid de Straitéis Fostaíochta na hEorpa (SFE) a chorprú sna treoirlínte comhtháite le haghaidh 
fáis agus post.

6 TEIDEAL VIII sa leagan comhdhlúite den Chonradh (sean-Teideal Via).
7 Parlaimint na hEorpa (2015), Beartas Sóisialta agus Fostaíochta: Prionsabail Ghinearálta, Bileoga Eolais ar an Aontas Eorpach
8 Airteagal 145(–150) CFAE.
9 Parlaimint na hEorpa (2016), Táscairí Fostaíochta agus Sóisialta a Phríomhshruthú le haghaidh Faireachas Maicreacnamaíoch.
10 Airteagal 150 CFAE
11 COM (2005) 24, Ag Obair le Chéile le haghaidh Fáis agus Post: Tús Nua do Straitéis Liospóin.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/569985/EPRS_ATA(2016)569985_EN.pdf
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:52005DC0024
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Conradh Liospóin (2007) agus an Straitéis Eoraip 2020 (2010): an sprioc fostaíochta

10. In 2007 le Conradh Liospóin tugadh isteach athruithe ábhartha eile maidir le spriocanna sóisialta agus 
fostaíochta an Aontais Eorpaigh. I ‘gclásal sóisialta cothrománach’ nua leagadh béim ar an méid seo a leanas: 
“agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, tabharfaidh an tAontas aird ar na 
ceanglais atá nasctha le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn, le cosaint shóisialta leormhaith a ráthú, leis an 
eisiamh sóisialta a chomhrac agus le hardleibhéal oideachais, oiliúna agus cosanta do shláinte an duine”12.

11. Trí bliana ina dhiaidh sin, in 2010, bhí an fhostaíocht ar cheann de na cúig phríomhsprioc sa Straitéis 
Eoraip 2020 — straitéis uileghabhálach an Aontais Eorpaigh don fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach. Tá sé 
d’aidhm leis an bpríomhsprioc an ráta fostaíochta iomlán do dhaoine idir 20-64 bliana d’aois a mhéadú faoi 75% faoi 
2020. Tá dhá phríomhsprioc eile ag gabháil leis an sprioc sin agus iad nasctha léi:

 ο Cuimsiú sóisialta agus an bhochtaineacht a chomhrac, lena ndírítear ar 20 milliún duine ar a laghad 
a chosaint ó bhaol na bochtaineachta nó ón eisiamh sóisialta;

 ο Oideachas; chun líon na luathfhágálaithe scoile a laghdú go 10%, agus an céatadán de dhaoine idir 
30-34 bliana d'aois a chríochnaíonn cúrsa oideachais tríú leibhéal nó a chomhionann a mhéadú go 
40% ar a laghad.

12. Ó 2010 i leith, tá príomhspriocanna fostaíochta agus sóisialta na Straitéise Eoraip 2020 mar spriocanna 
chun tagarmharcáil a dhéanamh ar Straitéis Fostaíochta na hEorpa (SFE). Cuirtear Straitéis Fostaíochta na hEorpa 
chun feidhme trí phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, rud a chuireann creat ar fáil chun comhordú agus 
monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le beartais mhaicreacnamaíocha, fhioscacha, fostaíochta, agus 
shóisialta i dtimthriallta bliantúla athfhillteacha, trí dhlúthchomhar i dtaca le comhordú beartas a chur chun cinn 
i measc Bhallstáit agus institiúidí an Aontais Eorpaigh. Go háirithe, is féidir cur chun feidhme SFE — arna tacú ag obair 
an Choiste Fostaíochta (EMCO) — a mhiondealú de réir na gceithre chéim seo a leanas sa Seimeastar Eorpach:

 ο Is éard atá sna Treoirlínte fostaíochta comhthosaíochtaí agus comhspriocanna arna moladh ag an 
gCoimisiún Eorpach, arna gcomhaontú ag rialtais náisiúnta agus arna nglacadh ag Comhairle an 
Aontais Eorpaigh. Rinneadh na treoirlínte fostaíochta a ghlacadh den chéad uair de réir treoirlínte 
beartais eacnamaíoch leathana i bpacáiste treoirlínte comhtháite in 2005 agus rinneadh iad 
a athchóiriú in 2010 i bhfianaise na Straitéise Eoraip 2020.

 ο Cuireann an Coimisiún Eorpach tuarascáil chomhpháirteach ar fhostaíocht (JER) le chéile bunaithe 
ar (a) an measúnú ar staid na fostaíochta san Eoraip, (b) cur chun feidhme na dTreoirlínte Fostaíochta, 
agus (c) measúnú ar Scórchlár na bpríomhtháscairí fostaíochta agus sóisialta. Is é an Coimisiún 
a fhoilsíonn í agus Comhairle an Aontais Eorpaigh a ghlacann í. Is cuid den Suirbhé Bliantúil Fáis é an 
JER anois.

 ο Déanann rialtais náisiúnta Cláir Náisiúnta um Athchóiriú (CNAnna) a chur isteach agus déanann an 
Coimisiún Eorpach anailís orthu maidir le comhlíonadh Eoraip 2020. Tá na CNAnna bunaithe ar na 
treoirlínte agus úsáidtear iad mar thagairt do na moltaí tír-shonracha.

 ο Bunaithe ar mheasúnú ar na CNAnna, foilsíonn an Coimisiún Eorpach sraith de Thuarascálacha Tíre, 
ina ndéantar anailís ar bheartais shocheacnamaíocha na mBallstát, agus eisíonn sé Moltaí Tír-
Shonracha13 ansin.

12 Airteagal 9 CFAE
13 Féach http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ga.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=ga
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13. Sa straitéis Eoraip 2020 moladh go gcruthófaí seacht dtionscnamh suaitheanta freisin. Tá trí cinn díobh 
laistigh de réimsí na fostaíochta agus na ngnóthaí sóisialta.

 ο An Clár Oibre do Scileanna Nua agus do Phoist lena ndírítear ar bheartais solúbthachta agus 
socrachta a athchóiriú chun gur fearr a fheidhmeoidh an margadh saothair, ar chuidiú le daoine 
scileanna don todhchaí a fhorbairt agus ar cháilíocht poist agus dálaí oibre a fheabhsú;

 ο Cuidíonn An Óige ag Gluaiseacht le hoideachas agus oiliúint níos fearr a chur ar fáil, cuidíonn sé le 
daoine óga dul ag staidéar thar lear agus fágann sé go mbíonn sé níos éasca dóibh poist a fháil; agus

 ο Cuidíonn an tArdán Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta le dea-
chleachtas a scaipeadh agus cuireann sé cistiú ar fáil chun tacú le cuimsiú sóisialta agus chun 
idirdhealú a chomhrac.

14. In 2012 ghlac an Coimisiún Eorpach Pacáiste Fostaíochta14, sraith doiciméad beartais inar scrúdaíodh an 
chaoi a raibh gnéithe i gcoiteann ag beartais fostaíochta AE agus roinnt réimsí beartais eile a thacaíonn le fás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach. Aithníodh ann earnálacha poist an Aontais Eorpaigh a bhfuil an acmhainneacht 
fáis is mó agus na bealaí is éifeachtaí acu le gur féidir leis na Ballstáit níos mó post a chruthú. Moladh ann bearta 
chun tacú le cruthú post, chun dinimic na margaí saothair a thabhairt ar ais, agus chun rialachas AE a fheabhsú. Tá 
Pacáiste Fostaíochta don Aos Óg mar chuid den Phacáiste Fostaíochta freisin.

15. In 2014, rinne Coimisiún Juncker deich dtosaíocht beartais a leagan amach a d’úsáidfí mar shainordú 
polaitiúil do théarma cúig bliana an Choimisiúin Eorpaigh. Is é an chead tosaíocht sna treoirlínte polaitiúla “Borradh 
Nua faoi Phoist, Fás agus Infheistíocht” agus áirítear leo freisin lainseáil Plean infheistíochta don Eoraip15.

16. Tamall ó shin, tráth an Chruinnithe Mullaigh Shóisialta i mí na Samhna 2017, dhearbhaigh Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Eorpach i gcomhpháirt a ngealltanas do Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta (EPSR)16, rud a d’fhógair an tUachtarán Juncker ina Aitheasc ar Staid an Aontais in 2015 agus a thíolaic an 
Coimisiún Eorpach in Aibreán 2017. I gColún Eorpach na gCeart Sóisialta leagtar amach 20 príomhphrionsabal agus 
príomhcheart atá bunaithe ar thrí chatagóir: comhdheiseanna agus comhrochtain ar an margadh saothair, 
coinníollacha cothroma oibre, agus cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta. Tá ‘scórchlár sóisialta’ ag gabháil leis an 
gColún Sóisialta chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn.

14 COM (2012) 173 final.
15 Féach https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ga.
16 COM (2017) 250.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ga.
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Beartais agus bearta AE um Fhostaíocht don Aos Óg

17. Tá sainordú an AE i réimse na fostaíochta don aos óg agus a lamháil inlíochta mar an gcéanna leis na cinn 
sin a ndéantar cur síos orthu thuas do dhaoine fásta. Comhlántar iad, áfach, le Straitéis AE i leith na hÓige. Tacaíonn 
an AE le fostaíocht, infhostaitheacht agus cuimsiú sóisialta daoine óga, go háirithe faoina chlár oibre do phoist, fás 
agus infheistíocht, faoin straitéis Eoraip 2020 agus trí chistí AE amhail Erasmus +, Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus 
an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg17.

Straitéis an AE i leith na hÓige (2010)

18. I Straitéis an AE i leith na hÓige, ar ar chomhaontaigh Airí an Aontais Eorpaigh, leagtar amach creat um 
chomhar i gcomhréir le hAirteagal 6 agus Airteagal 165 CFAE, a chlúdaíonn na blianta 2010–2018. Tá dhá 
phríomhaidhm aici:

 ο níos mó deiseanna agus comhionannas deiseanna a chruthú do gach duine óg atá i mbun oideachais 
agus sa mhargadh saothair.

 ο daoine óga a spreagadh le páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí18.

19. I mbeartas óige an Aontais Eorpaigh leagtar béim ar leith ar na nithe seo a leanas: cuimsiú sóisialta gach 
duine óig, go mbeidh siad níos rannpháirtí sa saol daonlathach agus sibhialta, agus aistriú níos éasca chuig saol an 
duine fhásta, agus leagtar béim ar leith ar chomhtháthú i saol na hoibre19. Baintear amach na spriocanna trí chur 
chuige déach lena n-áirítear:

 ο Tionscnaimh shonracha don óige, atá dírithe ar dhaoine óga chun foghlaim neamhfhoirmiúil, 
rannpháirtíocht, gníomhaíochtaí deonacha, obair don aos óg agus soghluaisteacht a spreagadh agus 
chun faisnéis a sholáthar.

 ο 'Príomhshruthú' tionscnamh trasearnála chun a chinntiú go gcuirfear saincheisteanna óige san 
áireamh nuair atá beartais agus gníomhaíochtaí i réimsí eile a bhfuil tionchar suntasach acu ar 
dhaoine óga, amhail oideachas, fostaíocht nó sláinte agus folláine, á gceapadh.

20. I Straitéis an Aontais Eorpaigh i leith na hÓige moltar tionscnaimh in ocht réimse, lena n-áirítear 
fostaíocht agus fiontraíocht. Is ar na Ballstáit atá an phríomhfhreagracht i dtaca lena mbeartais maidir le fostaíocht, 
oideachas, oiliúint agus an t-aos óg, ach tá ról ag an Aontas Eorpach chun tacú le hiarrachtaí na mBallstát, rud atá 
á dhéanamh aige le blianta fada anuas20. Is iad na Ballstáit a chuireann an Straitéis chun feidhme le tacaíocht ón 
gCoimisiún Eorpach.

17 Féach http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ga.
18    Féach https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
19 An Coimisiún Eorpach (2015), EU Youth Report 2015.
20 COM (2016) 640 final.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ga
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_PLANNING/COURANT/(New) Workload Balancing (Début 01-03-2015)/ECA/2018/WLB-2691 DOP000503EN01 Audit Compendium_EN-GA/Received files/F%C3%A9ach https:/ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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An Tionscnamh Suaitheanta (2010) an “Óige ag gluaiseacht”

21. Mar chuid den straitéis Eoraip 2020 don ‘fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach’, leagtar amach sa 
tionscnamh suaitheanta an “Óige ag gluaiseacht” pacáiste cuimsitheach de bhearta oideachais agus fostaíochta le 
haghaidh daoine óga, lena n-áirítear an Tionscnamh Deiseanna don Óige21 (2011) agus Do chéad phost EURES22. 
Is iad príomhspriocanna an tionscnaimh shuaitheanta leibhéil oideachais agus infhostaitheacht daoine óga 
a fheabhsú, dífhostaíocht i measc na hóige a laghdú agus an ráta fostaíochta i measc daoine óga a mhéadú.

22. Sa Tionscnamh Deiseanna don Óige, a ghlac an Coimisiún Eorpach in 2011, díríodh go sonrach ar 
dhaoine óga nach bhfuil fostaithe nó nach bhfuil i mbun oideachais ná oiliúna, agus é d’aidhm leis gníomhaíocht 
nithiúil ó na Ballstáit agus ón AE maille leis na tosaíochtaí a aithníodh sna nithe seo a leanas a thabhairt le chéile:

 ο an Straitéis Eoraip 2020;

 ο na conclúidí maidir le dífhostaíocht i measc na hóige ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh i mí an 
Mheithimh 201123; agus

 ο An Moladh ón gComhairle maidir le beartais chun luathfhágáil na scoile a laghdú24.

23. Is “scéim soghluaisteachta spriocdhírithe” é Do chéad phost EURES. Tá sé d’aidhm ag na scéimeanna sin 
folúntais a líonadh in earnáil áirithe, gairm bheatha áirithe, tír áirithe nó grúpa áirithe tíortha, nó tacú le grúpaí 
áirithe oibrithe a bhfuil luí acu leis an tsoghluaisteacht, amhail daoine óga. Tá an scéim, arna cur chun feidhme ag na 
seirbhísí fostaíochta náisiúnta, oscailte d’iarrthóirí óga (suas go dtí 35 bliana d’aois) agus d’fhostóirí i 28 mBallstát an 
Aontais, san Iorua agus san Íoslainn, agus dírítear léi ar phost, cúrsa oiliúna nó printíseacht a fháil i mBallstát eile 
dóibh.

21 COM (2011) 933 final.
22 Féach http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ga.
23 Conclúidí ón gComhairle 11838/11 an 20 Meitheamh maidir le Fostaíocht le haghaidh daoine óga a chur chun cinn.
24 IO C 191(2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ga
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An Pacáiste Fostaíochta don Aos Óg agus an Fhoireann Gníomhaíochta le haghaidh 
Daoine Óga (2012)

24. I mí na Nollag 2012, thug Comhairle an Aontais Eorpaigh moltaí sonracha don chuid is mó de na Ballstáit 
faoi conas dífhostaíocht i measc na hóige a chomhrac. Sa bhliain chéanna, mhol an Coimisiún Eorpach Pacáiste 
Fostaíochta don Aos Óg, sraith beart chun cuidiú leis na Ballstáit go sonrach an dífhostaíocht agus an t-eisiamh 
sóisialta i measc na hÓige a chomhrac i bhfianaise an leibhéil aird, leanúnaigh dífhostaíochta i measc na hÓige. Is 
éard a bhí i gceist leis na bearta sin:

 ο Ráthaíocht don Aos Óg (mí Aibreáin 2013), gealltanas ó na Ballstáit uile lena áirithiú go bhfaighidh 
gach duine óg faoi 25 bliana d’aois ceann de na deiseanna seo a leanas:

• tairiscint fostaíochta d’ardchaighdeán;

• oideachas leanúnach;

• printíseacht;

• cúrsa oiliúna

laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bpost a chailleadh nó an t-oideachas foirmiúil a fhágáil. Tá sí bunaithe ar an 
Moladh ón gComhairle a glacadh i mí Aibreáin 2013, tar éis togra a fháil ón gCoimisiún Eorpach.

 ο Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí (mí Iúil 2013), lena dtugtar le chéile údaráis phoiblí, 
gnólachtaí, comhpháirtithe sóisialta agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET), 
ionadaithe don aos óg, agus príomhghníomhaithe eile ag obair le scéimeanna agus tionscnaimh 
phrintíseachta a chur chun cinn ar fud na hEorpa. Is é an chomhaidhm cur le cáilíocht, soláthar agus 
íomhá na bprintíseachtaí san Eoraip. Le tamall beag anuas, tá soghluaisteacht na bprintíseachtaí tar 
éis teacht chun cinn mar ábhar tábhachtach.

 ο Creat Ardchaighdeáin do Chúrsaí Oiliúna (mí an Mhárta 2014), moladh ón gComhairle ina moltar 
treoirlínte do chúrsaí oiliúna lasmuigh den oideachas foirmiúil d'fhonn ábhar foghlama d’ardcháilíocht 
agus dálaí cothroma oibre a chur ar fáil.

25. In 2012 fós, in éineacht leis na hocht mBallstát a raibh an leibhéal is airde dífhostaíocht i measc na hóige 
acu ag an am sin, bhunaigh an Coimisiún Eorpach Foirne Gníomhaíochta le haghaidh daoine óga25 ina raibh 
saineolaithe náisiúnta agus oifigigh AE chun bearta a aithint d’fhonn leas a bhaint as cistiú de chuid an Aontais 
Eorpaigh (lena n-áirítear cistiú ó CSE) a bhí fós ar fáil faoin tréimhse cláir 2007–2013, chun tacú le deiseanna 
fostaíochta do dhaoine óga a chruthú laistigh de ghnólachtaí beaga agus meánmhéide.

25 Féach ECA Special Report No. 3/2015: : EU Youth Guarantee: first steps taken but implementation risks ahead.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (2013)

26. Leis an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (TFAÓ) tugtar tacaíocht airgeadais chun an Pacáiste 
Fostaíochta don Aos Óg a chur chun feidhme, agus go háirithe an Ráthaíocht don Aos Óg. Comhlánaíonn an TFAÓ 
gníomhaíochtaí eile a ghabhtar de láimh ar an leibhéal náisiúnta, go háirithe le tacaíocht CSE. Tá sé beartaithe go 
mbeidh bearta an TFAÓ dírithe ar dhaoine óga go díreach. Tacaíonn sé le daoine óga nach bhfuil i mbun oideachais, 
fostaíochta ná oiliúna (NEETanna), agus leo sin amháin, lena n-áirítear daoine óga atá dífhostaithe go fadtéarmach 
nó iadsan nach bhfuil cláraithe mar lucht cuardaithe post i réigiúin ina bhfuil ráta dífhostaíochta i measc na hóige os 
cionn 25%.

27. Is EUR 6.4 billiún buiséad iomlán TFAÓ (le haghaidh na mBallstát uile is incháilithe) sa tréimhse 2014–20 
(tagann EUR 3.2 billiún ó líne bhuiséid thiomnaithe um fhostaíocht do dhaoine óga arna comhlánú le EUR 3.2 billiún 
breise ó CSE). Cuirtear breis airgeadais le ranníocaíocht CSE ó acmhainní airgeadais na mBallstát incháilithe féin. An 
14 Meán Fómhair 2016, mhol an Coimisiún Eorpach buiséad an TFAÓ a mhéadú26. Chun na críche sin, ba cheart suim 
bhreise EUR 1.2 billiún a chur ar fáil don tionscnamh i rith na tréimhse 2017–2000, a n-áirítear EUR 233 billiún di 
i ndréachtbhuiséad27 2018 agus EUR 500 milliún i mbuiséad leasaitheach do 201728.

Forbairtí is déanaí (2013–2017)

28. In 2013 fós, thíolaic an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht29 ina leagtar amach céimeanna atá le tabhairt 
gan mhoill chun daoine óga a chur ar ais ag obair, i mbun oideachais nó oiliúna. Tá sé d’aidhm aici dlús a chur le cur 
chun feidhme na Ráthaíochta don Aos Óg, borradh a chur faoin infheistíocht i ndaoine óga trí CSE, caiteachas tús-
ualaithe a dhéanamh ar an TFAÓ, tacaíocht a thabhairt do shoghluaisteacht saothair laistigh den AE le EURES30 agus 
uirlisí ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a fhorbairt chun cuidiú le Ballstáit agus cuideachtaí AE daoine óga a earcú.

29. An 7 Nollaig 2016 ina Theachtaireacht31 Ag Infheistiú in Aos Óg na hEorpa, mhol an Coimisiún Eorpach go 
ndéanfaí breis iarrachtaí chun tacú le daoine óga i bhfoirm Pacáiste don Aos Óg, ina moltar trí shraith 
gníomhaíochtaí:

 ο deiseanna níos fearr a chur ar fáil chun rochtain a fháil ar fhostaíocht;

 ο deiseanna níos fearr a chur ar fáil tríd an oideachas agus an oiliúint;

 ο deiseanna níos fearr a chur ar fáil le haghaidh dlúthpháirtíochta, soghluaisteacht foghlama agus 
rannpháirtíochta.

26 COM (2016) 603 final.
27 Féach http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01 .
28 COM (2017) 222.
29 COM (2013) 447.
30 Is Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile é EURES. Tá sé d’aidhm leis seirbhísí faisnéise, comhairle agus earcaíochta/socrúcháin 

(meaitseáil post) a sholáthar chomh maith le seirbhísí a rachaidh chun tairbhe d’oibrithe agus d’fhostóirí agus chun tairbhe d’aon saoránaigh ar 
mian leo leas a bhaint as prionsabal na saorghluaiseachta daoine. Féach https://ec.europa.eu/eures/public/ga/homepage

31 COM (2016) 940 final.

file://ECANLP003/SERVICES/DTR_PLANNING/COURANT/(New) Workload Balancing (Début 01-03-2015)/ECA/2018/WLB-2691 DOP000503EN01 Audit Compendium_EN-GA/Received files/F%C3%A9ach http:/ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01 .
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_PLANNING/COURANT/(New) Workload Balancing (Début 01-03-2015)/ECA/2018/WLB-2691 DOP000503EN01 Audit Compendium_EN-GA/Received files/F%C3%A9ach https:/ec.europa.eu/eures/public/ga/homepage
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30. Mar chuid den phacáiste seo, lainseáil an Coimisiún Eorpach an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach32 agus 
thíolaic siad Teachtaireacht eile maidir le hoideachas a fheabhsú agus a nuachóiriú33.

Daoine óga: staitisticí ón margadh saothair (2008–2016)

31. Is dúshlán ollmhór don Aontas Eorpach é staid na ndaoine óga sa mhargadh saothair, margadh atá thíos 
go mór le hiarmhairtí na géarchéime eacnamaíche a thosaigh in 2008. Is iad na daoine óga is mó atá thíos leis an 
ngéarchéim. Tá an bhearna méadaithe idir na daoine sin a bhfuil níos mó deiseanna acu agus iad siúd a bhfuil níos 
lú deiseanna acu. Tá daoine óga áirithe á n-eisiamh níos mó de réir a chéile ón saol sóisialta agus sibhialta, rud 
a chuireann i mbaol neamhshuime, imeallú nó fiú radacú iad34.

32. Tá roinnt mhaith daoine óga ar a ndícheall ag iarraidh post maith a aimsiú, rud a chuireann bac orthu 
a neamhspleáchas a bhaint amach. D’ainneoin laghdú sa dífhostaíocht i measc na hóige i bhformhór na mBallstát 
tar éis buaicphointe a bhaint amach in 2013, is fadhb thromchúiseach é an dífhostaíocht i measc na hóige fós: in 
2014 bhí 4.2 milliún Eorpach óg ann nach raibh ábalta post a fháil, agus tá sciar ard díobh fós ann a bhfuil an 
dífhostaíocht fhadtéarmach rompu.

Ráta dífhostaíochta i measc na hÓige

33. Déantar an ráta dífhostaíochta i measc na hóige a ríomh mar chodán de na daoine óga atá dífhostaithe as 
an daonra gníomhach óg (féach léaráid 2).

Léaráid 2: Míniú ar an ráta dífhostaíochta i measc na hÓige (CIE)

Dífhostaithe

Gníomhach (Lucht Saothair)

Neamhghníomhach

Neamhghníomhach

Daonra an Aosa Óig

Fostaithe

Ráta Dífhostaíochta i measc na hÓige: Daonra dífhostaithe/gníomhach (Fostaithe + Dífhostaithe)

32 COM (2016) 942 final.
33 COM (2016) 941 final.
34 An Coimisiún Eorpach (2015), EU Youth Report 2015.

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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34. In 2016 ba é 18.7% an ráta dífhostaíochta i measc na hÓige35 i measc daoine óga (idir 15-24 bliana d’aois), 
4.9 pointe céatadáin faoin uasleibhéal a sroicheadh in 2013 (23.6%, féach Léaráid 3). Is cosúil gur tháinig feabhas ar 
an staid sin ó 2013 i leith, an bhliain inar shroich an ráta dífhostaíochta i measc na hÓige an leibhéal is airde sna 28 
mBallstát agus i bhformhór na mBallstát.

Léaráid 3 - Dífhostaíocht i measc na hÓige (15-24) sna 28 mBallstát, 2008-2016 (Foinse Eurostat 
yth_empl_100)
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35. D’ainneoin na gcomharthaí feabhais sin, leanann an ráta dífhostaíochta i measc na hÓige de bheith sách 
ard. Sa bhreis air sin, tá an ráta dífhostaíochta i measc na hÓige fós níos mó ná dhá oiread an ráta dífhostaíochta 
iomlán, a bhí ag 7.5% le haghaidh na 28 mBallstát in 2016.

36. Is sa Chróit (-18.7 pointe céatadáin), san Ungáir (-13.7 pointe céatadáin) agus sa tSlóvaic (- 11.5 pointe 
céatadáin) a taifeadadh i bpointí céatadáin na feabhsuithe is mó idir 2013 agus 2016. In 2016 freisin, lean an Ghréig 
de bheith mar an Ballstát ina raibh an ráta dífhostaíochta is mó i measc na hÓige (47.3%), d’ainneoin laghdú 11 
phointe céatadáin ón leibhéal is airde a sroicheadh, mar atá 58.3% in 2013. Is iad an Spáinn (44.4%) agus an Iodáil 
(37.8%) na Ballstáit ag a bhfuil an leibhéal dífhostaíochta is airde i ndiaidh na mBallstát thuas.

37. I ndearbh-uimhreacha, bhí 1.4 milliún níos lú den aos óg dífhostaithe ar leibhéal an Aontais Eorpaigh in 
2016 ná mar a bhí in 2013 (laghdú ó 5.6 milliún go 4.2 milliún36).

35 Leis an ráta dífhostaíochta le haghaidh aoisghrúpa áirithe déantar na daoine dífhostaithe san aoisghrúpa sin a shloinneadh mar chéatadán den 
lucht saothair iomlán (idir daoine fostaithe agus daoine dífhostaithe). Tugann Eurostat sainmhíniú ar dhuine dífhostaithe, i gcomhréir le treoirlínte 
ILO, mar dhuine atá idir 14-74 bliana d’aois (nó idir 16-74 bliana d’aois sa Spáinn, sa Ríocht Aontaithe, san Íoslainn agus san Iorua) atá (a) gan obair i 
rith na seachtaine tagartha; (b) ar fáil chun obair a dhéanamh laistigh den dá sheachtain dár gcionn (nó a bhfuil post aimsithe cheana aige a 
thosóidh sé laistigh den chéad trí mhí eile), agus (c) a bhí ag cuardach poist go gníomhach am éigin i rith na gceithre seachtaine roimhe sin.

36 Foinse Eurostat, cód [une_rt_a].
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Ráta dífhostaíochta i measc na hÓige de réir Leibhéal Oideachais

38. Is fachtóir tábhachtach don saol oibre atá amach roimh dhaoine óga é an leibhéal oideachais atá bainte 
amach acu. I Léaráid 4 léirítear gurb ísle an leibhéal dífhostaíochta a thaifeadtar de réir a airde is atá an leibhéal 
oideachais atá bainte amach. Tá an leibhéal dífhostaíochta i measc daoine óga nach bhfuil ach leibhéal íseal 
oideachais bainte amach acu (26.5%) dhá oiread níos airde ná an leibhéal i measc daoine óga a bhfuil oideachas 
treasach bainte amach acu (13.8%). Tá difríocht eile den chineál céanna (10 pointe céatadáin) le haithint i dtaca le 
daoine óga a bhfuil meánoideachas sinsearach bainte amach acu.

Léaráid 4 - Dífhostaíocht i measc na hÓige sna 28 mBallstát, 2008-2016 (Foinse Eurostat, 
yth_empl_090)
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39. Ó thaobh na comparáide de, léirítear feabhas (-5 phointe céatadáin) sna hathruithe ó 2013 go 2016 i gcás 
gach ceann de na trí ghrúpa. Mar sin féin, i gcás na leibhéal oideachais uile a baineadh amach, bhí an ráta 
dífhostaíochta in 2016 fós níos airde ná an leibhéal a taifeadadh in 2008. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil na leibhéil 
dífhostaíochta i measc na hóige chomh híseal fós agus a bhí roimh an ngéarchéim. Ina theannta sin, léiríonn na 
sonraí go raibh sé ag éirí níos deacra do dhaoine óga a raibh oideachas treasach bainte amach acu poist a aimsiú le 
linn na géarchéime. Ar a bharr sin, chruthaigh an ghéarchéim eacnamaíochta dúshlán nach beag do chéimithe óga 
ina lán tíortha, mar ba mhinic iad rócháilithe do na deiseanna a bhí ar fáil sa mhargadh saothair37.

37 Eurofound, Daoine óga agus NEETanna san Eoraip: Na chéad torthaí. Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

https://www.eurofound.europa.ga/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Dífhostaíocht fhadtéarmach i measc na hÓige

Léaráid 5 - Ráta Dífhostaíochta fadtéarmaí i measc na hÓige sna 28 mBallstát, 2008-2016 (Foinse 
Eurostat yth_empl_120)
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40. Bíonn staid daoine óga dífhostaithe níos casta fós má chaitheann siad tréimhse fhada gan a bheith in ann 
post a aimsiú. Fágann tréimhsí dífhostaíochta fadtéarmaí38 go mbíonn iarmhairtí nach beag ann do shaol oibre na 
ndaoine óga sa todhchaí: dá fhad í an tréimhse a chaitheann an duine óg dífhostaithe, is amhlaidh is deacra 
a bheidh sé dó teacht isteach sa mhargadh saothair.

41. Ó thús na géarchéime airgeadais agus eacnamaíochta in 2008, tá an ráta dífhostaíochta fadtéarmaí 
i measc na hóige (12 mhí nó níos mó) sna 28 mBallstát méadaithe faoi 1.9 pointe céatadáin. (Ó 3.5% in 2008 go 5.4% 
in 2016). Taifeadadh an luach is airde in 2013 (8%). Ó shin i leith tá treocht dhearfach tagtha chun cinn (-2.6 pointe 
céatadáin), ach tá an ráta dífhostaíochta fadtéarmaí i measc na hóige i bhfad níos airde ná an leibhéal a bhí ann 
roimh an ngéarchéim (Léaráid 5).

42. Ar leibhéal na mBallstát is iad an Ghréig (25.1%) agus an Iodáil (19.4%) an dá Bhallstát ag a raibh an 
leibhéal dífhostaíochta fadtéarmaí is airde i measc na hóige in 2016. Is iad siúd na tíortha a bhfuil an méadú is mó 
taifeadta acu ó 2008 i leith, eadhon 17.3 pointe céatadáin don Ghréig agus 11.3 pointe céatadáin don Iodáil in 2013. 
Maidir leis na trí thír eile a bhfuil ráta dífhostaíochta fadtéarmaí acu a bhí níos mó ná 20% in 2013 (an Spáinn, an 
Chróit agus an tSlóvaic), léirigh siad feabhsuithe suntasacha in 2016.

38 Is éard atá sa ráta dífhostaíochta fadtéarmaí an chionmhaireacht daoine atá dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos mó, i ndáil le líon iomlán na 
ndaoine atá dífhostaithe sa mhargadh saothair.
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Dífhostaíocht i measc na hÓige mar chéatadán de dhaonra iomlán an aosa óig 
(Cóimheas Dífhostaíochta i measc na hÓige)

43. Tá líon mór daoine óga nach bhfuil ina chuid den daonra gníomhach, rud atá ina thagairt a úsáidtear 
chun dífhostaíocht i measc na hóige a ríomh (féach Léaráid 6). Tá roinnt mhaith daoine óga, ar ndóigh, atá ag 
staidéar go lánaimseartha fós agus nach bhfuil ag obair ná ag lorg poist. Sa chóimheas dífhostaíochta i measc na 
hÓige cuirtear an chionmhaireacht seo de dhaonra an aosa óig san áireamh freisin agus léirítear leis an 
chionmhaireacht de dhaoine óga dífhostaithe i ndáil le daonra iomlán an aosa óig (fostaithe, dífhostaithe agus 
neamhghníomhach39.

Léaráid 6 - Míniú ar an gCóimheas Dífhostaíochta i measc na hÓige

Dífhostaithe

Gníomhach (Lucht Saothair)

Neamhghníomhach

Neamhghníomhach

Daonra an Aosa Óig

Fostaithe

Cóimheas Dífhostaíochta i measc na hÓige: Dífhostaithe/Daonra an Aosa Óig

Léaráid 7 - Dífhostaíocht i measc na hÓige sna 28 mBallstát, 2008-2016 (Foinse Eurostat, yth_empl_040)
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39 Le haghaidh míniú breise, féach Eurostat, Staitisticí dífhostaíochta: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. In 2016 ba é 7.8% an cóimheas dífhostaíochta i measc na hóige i measc daoine óga, (0.9 pointe céatadáin 
níos airde ná in 2008, 6.9%) ach 2.1 pointe céatadáin faoin uasleibhéal a sroicheadh in 2013 (9.9%, féach Léaráid 7). 
Ar leibhéal na mBallstát, is léir ó anailís go bhfuil difear mór sa chás ó Bhallstát go Ballstát ar fud na hEorpa.

45. Is iad an Spáinn (14.7%), an Ghréig (11.6%) agus an Chróit (11.6) na Ballstáit a thaifead an cóimheas 
dífhostaíochta is airde i measc na hóige in 2016. Bhí cóimheas dífhostaíochta i measc na hóige méadaithe faoi 1 
phointe céatadáin ar a laghad in 14 Bhallstát san iomlán, idir 2008 agus 2016. Os a choinne sin, taifeadadh laghdú 
i rith na tréimhse céanna sa Ríocht Aontaithe (-1.7 pointe céatadáin) agus sa Ghearmáin (-2.0 pointe céatadáin) 
araon.

46. Léiríonn comparáid idir na rátaí dífhostaíochta agus an cóimheas dífhostaíochta go bhfuil daoine óga sa 
Ghréig, sa Spáinn, san Iodáil agus sa Chipir sa chúngach. Is cionmhaireacht sách ard den lucht saothair iomlán agus 
den daonra iomlán iad daoine óga idir 15 agus 24 bliana d’aois nach bhfuil post acu.

Ráta NEETanna

47. I dteannta an ghrúpa de dhaoine óga dífhostaithe (i.e. iad siúd atá ar fáil chun tosú ag obair agus atá 
gníomhach ag lorg poist) tá grúpa mór tábhachtach eile de dhaoine óga nach bhfuil chomh spreagtha sin faoi 
bheith réamhghníomhach, agus gur deacra dóibh, dá réir sin, dul isteach sa mhargadh saothair. Is daoine óga 
neamhghníomhacha iad sin nach bhfuil i mbun oideachais ná oiliúna agus dá dtagraítear mar NEETanna 
neamhghníomhacha. I dteannta a chéile, déanann an dá ghrúpa (NEETanna “dífhostaithe” agus 
“neamhghníomhacha”) idir 15 agus 24 bliana d’aois daonra ar leith ar a dtugtar “NEETanna”40. Leis an ráta NEET 
déantar an céatadán de dhaoine óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna a thomhas i ndáil le 
daonra iomlán an aosa óig, ar bhealach cosúil leis an gcóimheas dífhostaíochta i measc na hóige.

48. Is é an phríomhdhifríocht idir NEET agus an ráta dífhostaíochta i measc na hóige go dtógann an ráta NEET 
san áireamh freisin an chatagóir mhór daoine óga atá “neamhghníomhach”. Ar an ábhar sin, tá an ráta NEET níos ísle 
ná ráta na dífhostaíochta i measc na hóige i dtéarmaí céatadáin, cé go bhfuil líon an daonra NEET níos airde ná líon 
an daonra dhífhostaithe i ndearbh-uimhreacha.

40 Féach ECA Special Report No 5/2017: Youth unemployment – have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the 
Youth Employment Initiative.

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Léaráid 8: An ráta dífhostaíochta i measc na hÓige v. an ráta NEET

Ráta NEET:Ráta dífhostaíochta i measc daoine óga:

Daonra NEETDaonra dífhostaithe

Daonra an aosa óigDaonra gníomhach an aosa óig

Daoine fostaitheDaoine fostaithe Daoine dífhostaithe 
faoi oiliúint

Daoine dífhostaithe 
faoi oiliúint

NEETanna 
dífhostaithe

NEETanna 
dífhostaithe

NEETanna 
neamhghmníomhacha

Daoine neamhghníomhacha 
in Oideachas/ 
Faoi Oiliúint

NEETanna dífhostaitheDaoine dífhostaithe faoi 
oiliúint

NEETanna 
neamhghmníomhachaNEETanna dífhostaithe

Foinse: Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

49. Idir 2008 agus 2013, tháinig méadú 2.1 pointe céatadáin go 13.0% ar leibhéal an ráta NEET sna 28 
mBallstát. Tháinig laghdú 1.5 pointe céatadáin go 11.5% ar an ráta ansin in 2016. Tá an staid inathraitheach ar 
leibhéal na mBallstát. Mar a léirítear i Léaráid 9, thaifead deich mBallstát ráta NEET níos airde ná an meánráta sna 28 
mBallstát. Ba iad an Iodáil (19.9%), an Bhulgáir (18.2%) agus an Rómáin (17.4%) na Ballstáit a thaifead na rátaí NEET is 
airde in 2016.

50. Ó thaobh na comparáide de, ba iad na Ballstáit a thaifead na méaduithe is mó idir 2008 agus 2016 an 
Chipir (+6.0 pointe céatadáin), an Rómáin (+5.8 pointe céatadáin) agus an Chróit (+5.3 pointe céatadáin).



28
CUID I — An Réimse Beartais Fostaíochta

Léaráid 9 - Ráta NEET ar leibhéal na mBallstát, 2016 (Foinse Eurostat, yth_empl_050)
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51. Ba in 2013 a tharla an cor cinniúnach: shroich beagnach gach Ballstát a uasráta NEET in 2013 agus tháinig 
feabhas ar a staid diaidh ar ndiaidh tar éis sin.

52. In 2016, áfach, ní raibh ach ocht mBallstát ann ag a raibh ráta NEET níos ísle ná an ráta a bhí acu in 2013 
(an Bheilg, an Danmhairg, Éire, an Laitvia, Lucsamburg, an Ungáir, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe).

Ráta fostaíochta i measc daoine óga

53. Cé go dtugann na táscairí ar fhéachamar orthu go dtí seo forléargas ar an daonra óg dífhostaithe nó 
neamhghníomhach, is cuidiú é táscaire na fostaíochta i measc daoine óga chun a thuiscint cé acu atá nó nach bhfuil 
an céatadán de dhaoine óga a bhfuil post acu ag méadú. Déantar an ráta fostaíochta i measc daoine óga a ríomh 
mar chéatadán na ndaoine óga fostaithe i ndáil le daonra iomlán an aosa óig (féach Léaráid 10).
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Léaráid 10: Míniú ar an Ráta Fostaíochta i measc Daoine Óga

Dífhostaithe

Gníomhach (Lucht Saothair)

Neamhghníomhach

Neamhghníomhach

Daonra an Aosa Óig

Fostaithe

Ráta Fostaíochta i measc na hÓige: Fostaithe/Daonra an Aosa Óig

54. Ar leibhéal na 28 mBallstát, fiú más rud é gur taifeadadh comharthaí beaga feabhais ó 2013 i leith, tá an 
difríocht idir 2008 agus 2016 fós diúltach. Cé go raibh an fhostaíocht i measc daoine óga ag 37.3% in 2008, bhí sé 3.6 
pointe céatadáin níos ísle in 2016 (33.7%, féach Léaráid 11).

Léaráid 11 - Ráta fostaíochta i measc daoine óga, 2008-2016 (Foinse Eurostat, yth_empl_020)
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55. Arís eile, tá difríocht shuntasach sa chás ar leibhéal na mBallstát: cé nach bhfuil ach naoi mBallstát ann (an 
Danmhairg, an Ghearmáin, an Eastóin, Málta, an Ísiltír, an Ostair, an Fhionlainn, an tSualainn agus an Ríocht 
Aontaithe) a raibh ráta fostaíochta i measc daoine óga acu a bhí níos airde ná meán na 28 mBallstát, bhí ráta níos 
ísle ná an meán sin ag tromlach mór na mBallstát (na 19 mBallstát eile).

56. I gceithre Bhallstát (an Bhulgáir, an Ghréig, an Spáinn agus an Iodáil) tá an ráta fostaíochta i measc daoine 
óga faoi bhun 20%, rud a chiallaíonn nach bhfuil ach duine amháin nó faoina bhun sin as cúigear fostaithe.

57. Ó thaobh na comparáide de, in 2016 ní raibh ach seacht mBallstát i staid níos fearr ná mar a bhí in 2008, 
eadhon, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ungáir, an Pholainn agus an tSualainn.

58. Tá céatadán ard de chonarthaí sealadacha41 á dtabhairt d’oibrithe óga, rud a fhágann an staid níos casta 
fós i roinnt Ballstát. Is céim thábhachtach iad na conarthaí sealadacha san aistriú ón oideachas go dtí an margadh 
saothair. Mar sin féin, is féidir rátaí arda fostaíochta sealadaí i measc daoine óga a fheiceáil mar tháscaire 
éiginnteachta ó thaobh gairmréime42.

59. Ar leibhéal na 28 mBallstát, b’fhostaithe sealadacha óga iad 43.8% de líon iomlán na bhfostaithe. I ndeich 
gcinn de na Ballstáit b’airde fós an chionmhaireacht de dhaoine óga a bhí ag obair go sealadach. Is amhlaidh atá an 
cás sa Ghearmáin, sa Spáinn, san Fhrainc, san Iodáil, sa Chróit, san Ísiltír, sa Pholainn, sa Phortaingéil, sa tSlóivéin 
agus sa tSualainn.

41 Is éard is conradh sealadach ann conradh ar théarma seasta a fhoirceannfar má chomhlíontar critéir oibiachtúla áirithe amhail jab a thabhairt chun 
críche nó filleadh an fhostaí ar cuireadh duine ina ionad go sealadach (Eurostat).

42    An Coimisiún Eorpach (2015), EU Youth Report 2015.

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf .
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Réamhrá

60. Tá an dífhostaíocht i measc na hÓige gar do bharr chlár oibre an Choimisiúin Eorpaigh agus roinnt mhaith 
rialtas Ballstáit, mar is ceart. De thoradh na hairde a díríodh ar an dífhostaíocht i measc na hóige tá borradh tagtha 
faoi roinnt mhaith tionscnamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Tá raon leathan 
geallsealbhóirí atá rannpháirteach san oideachas agus sna seirbhísí sóisialta i mbun na dtionscnamh sin. De thoradh 
na hairde sin tá méid mór cistiúcháin phoiblí curtha ar fáil chun feabhas a chur ar dheiseanna daoine óga post 
a fháil. Fágann an líon clár atá dírithe ar an dífhostaíocht i measc na hóige a chomhrac, líon atá ag méadú, agus na 
cistí poiblí a infheistíodh sa tsaincheist sin gur spreagadh na hUFInna le bearta den chineál sin a áireamh san obair 
a dhéanann siad.

61. Sa chuid seo den choimre iniúchóireachta tá achoimre ar thorthaí iniúchtaí roghnaithe a rinne 13 UFI43 sna 
Ballstáit agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le ceithre bliana anuas. Sheol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa féin a hiniúchadh 
i seacht mBallstát44. Tá clúdach geografach na n-iniúchtaí a chuirtear i láthair sa choimre le feiceáil i Léaráid 12.

Léaráid 12 - Obair Uasfhorais Iniúchóireachta an AE á léiriú sa choimre

National SAI and ECA audit work
National SAI audit work
ECA audit work
Audit work not reflected

43 An Bheilg, an Bhulgáir, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ungáir, an Iodáil, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an 
Ríocht Aontaithe.

44 Éire, an Spáinn, an Fhrainc, an Chróit, an Iodáil, an Phortaingéil agus an tSlóvaic.
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62. Sna hiniúchtaí atá cuimsithe sa choimre seo dírítear ar shaincheisteanna feidhmíochta a mbíonn tionchar 
acu ar na beartais agus na tionscadail atá i gceist, nó áiríodh iontu gnéithe tábhachtacha den mheasúnú 
feidhmíochta. Ciallaíonn an méid sin gur dhírigh na hUFInna ar éifeachtúlacht, éifeachtacht, agus/nó tíosacht na 
mbeartas, na gclár agus na dtionscadal a cuireadh chun feidhme.

Modheolaíocht iniúchóireachta

63. Déanann UFInna a gcuid iniúchtaí i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta agus le 
caighdeáin cur chun feidhme ábhartha arna bhforbairt ar an leibhéal náisiúnta chun cáilíocht na hoibre 
iniúchóireachta agus na dtuarascálacha a áirithiú.

64. Rinneadh an mhodheolaíocht iniúchóireachta agus na nósanna imeachta a roghnú agus a chur 
i bhfeidhm ar bhonn aonair chun a áirithiú go ndéanfaí an cúram iniúchóireachta ar bhealach chomh héifeachtach 
agus ab fhéidir. I gcás inarbh ábhartha, agus de réir mar ba ghá de réir roinnt na n-inniúlachtaí laistigh den Bhallstát, 
rinne na hUFInna a gcuid iniúchtaí trí oibriú i gcomhar le hinstitiúidí iniúchóireachta réigiúnacha. Tá dhá iniúchadh 
sa tuarascáil seo a seoladh mar chuid d’iniúchadh comhordaithe idirnáisiúnta (féach na nótaí iniúchóireachta 
ó UFInna na Bulgáire agus na hUngáire).

65. I gcás inarbh ábhartha, rinne na hiniúchóirí athbhreithniú ar bheartais AE agus ar chur i bhfeidhm an 
chreata dhlíthiúil ar fud na mBallstát, agus scrúdaigh siad fianaise is sonrach don chomhthéacs náisiúnta. Ba chuid 
thábhachtach den obair sin an anailís a rinneadh ar thacair mhóra sonraí (an Ungáir, Lucsamburg agus an tSlóvaic). 
Ina theannta sin, rinne na hUFInna grinnscrúdú ar chistí arna leithdháileadh ó bhuiséid náisiúnta.

66. Áiríodh anailís idirnáisiúnta i roinnt de na hiniúchtaí. Mar shampla, rinne an tUasfhoras Iniúchóireachta 
Francach anailís ar chur chun feidhme na cabhrach i seacht réigiún agus chuir siad i gcomparáid iad le caiteachas 
den chineál céanna sa Ghearmáin, san Eilvéis, sa Danmhairg, san Ísiltír agus sa Ríocht Aontaithe.

67. Rinneadh anailís ar na doiciméid a chomhlánú le hagallaimh le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha 
ábhartha. Chuir iniúchóirí daoine aonair a bhí tar éis tairbhiú de bhearta fostaíochta faoi agallamh freisin. Eagraíodh 
suirbhéanna chun raon níos leithne barúlacha a fháil nó chun teagmháil a dhéanamh le líon níos mó freagróirí.
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Tréimhse a ndearnadh iniúchadh uirthi

68. Is minic atá sé deacair iniúchadh a dhéanamh ar éifeachtaí na mbeart struchtúrach agus ar thionchar na 
gclár ag tús na tréimhse. Díríodh ar chláir ilbhliantúla a cuireadh chun feidhme idir 2010 agus 2016 sna hiniúchtaí 
a cuimsíodh sa choimre, agus chumhdaigh siad tréimhse trí bliana de ghnáth.

69. Sa Tábla seo a leanas tá forléargas ar phríomhchuspóir/fócas obair iniúchóireachta na nUasfhoras 
Iniúchóireachta. I roinnt iniúchtaí tá dhá cheann nó níos mó de na réimsí fócais sin curtha le chéile. Mar shampla, 
rinneadh an mheastóireacht ar chláir fostaíochta a chomhlánú go minic trí mheasúnú a dhéanamh ar chuspóirí 
beartais agus ar an gcóras monatóireachta ábhartha. I dtrí cinn de na hiniúchtaí sin (Málta, an Phortaingéil agus 
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa) áiríodh grinnscrúdú ar CSE nó ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Is é ba chúis 
leis sin gur mhinic a úsáideadh na cistí struchtúracha chun cur le héifeachtaí na gclár náisiúnta.

70. I dteannta an méid thuas, chlúdaigh dhá iniúchadh tionscadail shonracha inar tairgeadh poist san earnáil 
phoiblí go díreach do dhaoine óga (an Iodáil, an Pholainn). Bhí na poist sin i bhfoirm printíseachtaí sa chóras 
riaracháin phoiblí nó bhain siad le cosaint na hoidhreachta cultúrtha.
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Tábla - Forléargas ar obair iniúchóireachta UFInna Eorpacha á léiriú sa choimre iniúchóireachta seo
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An Bheilg
Ailíniú an chórais oideachais agus an mhargaidh 
saothair √

An Bhulgáir
Monatóireacht a dhéanamh ar fhothorthaí 
gairmréime agus ar imirce céimithe ollscoile √ √

An Ghearmáin
Tacaíocht do dhaoine óga a bhfuil bearnaí ina 
gcuid scileanna √ √

An Fhrainc
Rochtain ar fhostaíocht do dhaoine óga – bealaí 
a thógáil, tacaíocht stáit a chur in oiriúint √ √

An Iodáil
Iniúchadh ar an tionscadal náisiúnta “500 Duine 
Óg ar Son an Chultúir” √

An Liotuáin
Leas a bhaint as na deiseanna gairmoiliúna

√ √

Lucsamburg
Tuarascálacha Speisialta 2011 agus 2014 maidir 
le bearta chun an dífhostaíocht a chomhrac √ √

An Ungáir
Iniúchadh comhordaithe ar an gCóras um Rianú 
Gairmréimeanna Céimithe √

Málta
An chaoi a gcuidíonn na Cistí Struchtúracha leis 
an Straitéis Eoraip 2020 i Réimsí na Fostaíochta 
agus an Oideachais

√ √ √

An Pholainn
Cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre do dhaoine 
dífhostaithe in oifigí riaracháin phoiblí √

An Phortaingéil
Iniúchadh ar an bPlean Straitéiseach maidir le 
hInfhostaitheacht i Measc na hÓige a Chur chun 
Cinn – “Impulso Jovem”

√ √ √ √

An tSlóvaic

Iniúchadh ar úsáid éifeachtúil agus éifeachtach 
acmhainní ón mbuiséad náisiúnta arna gcur in 
áirithe do chéimithe ó rogha ollscoileanna chun 
iad a ullmhú le dul chun cinn sa mhargadh 
saothair, agus iniúchadh ar an gcaoi ar baineadh 
amach táscairí eacnamaíocha áirithe agus 
táscairí a chuirtear i bhfeidhm sa phróiseas 
foghlama agus teagaisc

√

An Ríocht Aontaithe
Luach a bhaint amach tríd an gclár printíseachtaí

√ √

Cúirt Iniúchóirí na 
hEorpa

Dífhostaíocht i measc na hÓige – an ndearna 
beartais an Aontais Eorpaigh difear? Measúnú ar 
an Ráthaíocht don Aos Óg agus ar an 
Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg

√ √ √
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Beartais fostaíochta a chur chun feidhme

Cuspóirí iniúchóireachta

71. Rinne seacht gcinn d’UFInna iniúchadh ar chur chun feidhme beartas fostaíochta nó clár fostaíochta. 
I bhformhór na gcásanna, d’fhíoraigh siad, de ghnáth, cé acu a bhí nó nach raibh an reachtaíocht ábhartha 
éifeachtach agus cé acu a chumasaigh nó nár chumasaigh sí tacaíocht do spriocghrúpaí a bhí sainmhínithe go 
beacht. Rinne siad measúnú freisin ar fheidhmiú na gcóras bainistíochta, monatóireachta agus rialaithe a bhí ann 
cheana.

72. I dtrí chás, rinne na hUFInna measúnú ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh tacaíocht AE, arna cur 
isteach trí chláir oibríochtúla na mBallstát, a dhearadh agus a chur chun feidhme go héifeachtach agus ar chuidigh sí 
le cur chun feidhme spriocanna straitéiseacha atá ag an AE i réimse na fostaíochta agus an oideachais (an Straitéis 
Eoraip 2020).

Na príomhbharúlacha iniúchóireachta

73. Ba mhór idir éifeachtacht agus éifeachtúlacht na gclár agus na mbeart a ndearnadh iniúchadh orthu 
ó chás go céile. Bhí saincheisteanna ann a measadh a bheith ina bhfadhb i dtionscadal amháin ach nárbh ábhar imní 
iad in iniúchtaí eile.

74. Dar le hiniúchóirí nár chuir na scéimeanna náisiúnta san áireamh uaireanta riachtanais iarbhír na ndaoine 
óga nó an taithí a fuarthas ó scéimeanna a cuireadh i bhfeidhm roimhe sin. Ar an ábhar sin, ba mhór idir 
éifeachtúlacht na tacaíochta stáit do dhaoine óga atá ag lorg fostaíochta ó chás go céile. Léirigh iniúchadh amháin 
gurbh fhearr tionchar an chur chuige dhéin agus an chur chuige ghearrthéarmaigh ná tacaíocht fhadtéarmach.

75. Bhí go leor gníomhaithe i margadh an tsaothair ag tairiscint tacaíocht agus réitigh le haghaidh an aosa 
óig, rud a d’fhág go raibh an iomarca scéimeanna á gcur ar bun. Uaireanta, bhí bearta nua in iomaíocht leis na 
bearta a bhí ann cheana, ar roghanna níos tarraingtí iad freisin. D’fhág sin go raibh cásanna ann ina raibh printísigh 
a fuair tacaíocht le haghaidh bunoiliúna ag baint tairbhe as breis scéimeanna tacaíochta. Thairis sin, ní raibh na 
húdaráis a bhí freagrach in ann a mhíniú cén fáth a raibh gá le tacaíocht fhorluiteach den sórt sin. Léiríonn sé sin gur 
theip ar ghníomhaireachtaí fostaíochta a mheas cé acu a bhí nó nach raibh na critéir incháilitheachta le haghaidh 
tacaíocht oiliúna comhlíonta i ngach cás. I gcás eile, ba é conclúid na n-iniúchóirí gur cheart cistiú do 
ghníomhaireachtaí a bheith bunaithe ar an méid a bhain siad amach agus ar chineál a gcuid spriocghrúpaí.

76. I gcásanna áirithe, ní raibh córas éifeachtúil faisnéise agus bainistithe ar fáil chun tacú le bainistiú, 
monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar chláir agus ar bhearta. Bhí na hiniúchóirí in amhras freisin faoi mhéid na 
gcistí a leithdháil na Ballstáit chun gníomhaíochtaí áirithe a chur chun feidhme. Ar deireadh, d’fhág easnaimh sna 
córais faisnéise bainistíochta go raibh bearta cur chun feidhme neamhleanúnach i bpáirt leis na bearta a bhí 
beartaithe.
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CUID II – Forléargas ar obair a rinne na hUFInna

Córais oideachais a chur in oiriúint

Cuspóirí iniúchóireachta

77. I gceithre iniúchadh rinneadh anailís ar fhadhb na dífhostaíochta i measc na hóige ó thaobh éifeachtacht 
na gcóras oideachais. Áiríodh leis sin go sonrach na téarmaí tagartha, pleanáil agus ábhar na gcuraclam a chur in 
oiriúint do riachtanais iarbhír an mhargaidh saothair.

78. I gcás amháin, rinne na hiniúchóirí measúnú ar cé acu a bhí nó nach raibh riachtanais an mhargaidh 
saothair á gcomhlíonadh ag na hionaid oiliúna agus an raibh na hionaid sin á n-úsáid mar a bhí beartaithe. I gcás 
eile, sheiceáil siad an raibh cistí poiblí á n-úsáid go héifeachtúil – an gaol idir líon na mac léinn ollscoile agus na 
deontais a leithdháileadh ón mbuiséad náisiúnta. Sa mheastóireacht sin áiríodh an chaoi ar chuidigh na deontais le 
rath na gcéimithe sa mhargadh saothair.

Na príomhbharúlacha iniúchóireachta

79. Ní raibh ach rath teoranta ag na pleananna gníomhaíochta a forbraíodh le haghaidh an mheánoideachais 
i ngeall ar easpa critéar dea-fhorbartha. Dá thoradh sin, an raon cúrsaí a cuireadh in oiriúint do riachtanais an 
mhargaidh, ba theoranta an raon fós é. Dar le hiniúchóirí nach raibh roinnt caighdeán cáilíochta agus uirlisí 
oideachais leanúnach nó ní raibh siad ag luí le chéile. Thairis sin, ba bheag dreasacht a bhí ann cúrsaí dá leithéid 
a chur ar fáil.

80. Sa Liotuáin, rinne na hiniúchóirí amach nach raibh aon mhéadú tagtha ar líon na mac léinn i rith an dá 
bhliain roimhe sin i gcás leath de na comhlachtaí a ndearnadh iniúchóireacht orthu, d’ainneoin na n-infheistíochtaí 
a rinneadh chun feabhas a chur ar an mbonneagar oiliúna. Ba é ba chúis leis sin go pointe áirithe níos mó ná leath 
de na hionaid sin a bheith in úsáid ar feadh níos lú ná cúig huaire sa lá.

81. Sa tSlóvaic rinne na hiniúchóirí amach gur chuir ollscoileanna an iomarca céimithe amach nárbh fhéidir 
leo fostaíocht a aimsiú ina rogha réimse staidéir agus ní raibh na réimsí staidéir sin ag teacht, faoi mar ba ghá, le 
riachtanais an mhargaidh saothair. Bhain sé sin go háirithe leis an gcóras maoiniúcháin don ardoideachas. Seachas 
cistiú na n-ollscoileanna a bheith bunaithe ar rath a gcuid céimithe sa mhargadh saothair, leithdháileadh an chuid 
ba mhó de na cistí de réir líon na mac léinn a bhí cláraithe agus dá réir sin amháin.

82. Mar sin féin, bhí roinnt torthaí dearfacha ann freisin. Bhí fostóirí i roinnt Ballstát (an Bheilg, an Ríocht 
Aontaithe) sásta tríd is tríd le cáilíocht na hoiliúna atá dírithe ar an margadh. I gcásanna áirithe, ba mhór meas na 
mac léinn ar na curaclaim – i suirbhé a seoladh sa tSlóvaic léirigh na mic léinn uile beagnach gur mhór a meas ar 
cháilíocht an oideachais ollscoile a fuair siad, fiú mura roghnódh ach a leath díobh staidéar a dhéanamh ar an ábhar 
céanna arís. Ar an taobh eile, ní raibh printísigh sa Ríocht Aontaithe chomh dearfach faoi cháilíocht an chur i láthair.



37
CUID II – Forléargas ar obair a rinne na hUFInna

Bearta cuardaigh fostaíochta a fheabhsú

Cuspóirí iniúchóireachta

83. Sna cúig iniúchadh ina ndearnadh measúnú ar acmhainní na n-ionad fostaíochta agus tionscadal den sórt 
sin chun socrúchán poist a éascú (e.g. an clár printíseachta sa Ríocht Aontaithe), dhírigh na hUFInna ar éifeachtacht 
agus éifeachtúlacht na dtionscnamh a cuireadh ar bun chun fostaíocht le haghaidh daoine óga a chothú.

84. Ba mhinic a chlúdaigh na hiniúchtaí tuilleadh saincheisteanna, amhail leordhóthanacht na gcreataí 
beartais agus na gcóras monatóireachta ábhartha. Ar an ábhar sin, tá barúlacha áirithe a rinneadh i gcodanna eile 
den anailís seo ábhartha freisin don chuid seo.

Na príomhbharúlacha iniúchóireachta

85. Ba dheacair an méid a bhí bainte amach leis na hiniúchtaí a mheasúnú mar bhí sé deacair go minic an 
nasc idir na bearta agus infhostaitheacht na rannpháirtithe a shuí. Ba mhór idir éifeachtúlacht na tacaíochta stáit do 
chuardaitheoirí óga poist ó chás go chéile. Mar shampla, rinne iniúchóirí san UFI i Lucsamburg amach nach raibh na 
sonraí a bailíodh críochnaitheach, mar nach raibh aon táscaire iontu ar infhostaitheacht na gcuardaitheoirí poist. 
Dhearbhaigh na hiniúchóirí Francacha gur mhór idir éifeachtúlacht na tacaíochta stáit do chuardaitheoirí óga poist 
ó chás go chéile, agus nach mór do gheallsealbhóirí réigiúnacha comhiarracht a dhéanamh chun gur féidir leo 
bheith ag obair le chéile ar bhealach níos éifeachtaí agus chun feabhas a chur ar obair leantach do dhaoine óga 
dífhostaithe.

86. Léirigh iniúchadh a seoladh sa Phortaingéil nach raibh tacaíocht éifeachtúil i bhfoirm comhiomlánaithe 
sonraí agus córais bainistíochta oiriúnaigh ann do na bearta bainistithe agus rialaithe sa phlean chun feabhas a chur 
ar an infhostaitheacht i measc na hóige. Dá thoradh sin, bhí an cur chun feidhme i bhfad ó na cuspóirí a rabhthas ag 
súil leo a chomhlíonadh i ngeall ar mhoilleanna agus iomaíocht le cláir intéirneachta atá ann cheana agus atá níos 
tarraingtí.

87. I dtaca leis an gclár printíseachta a ndearnadh iniúchadh air sa Ríocht Aontaithe, ní raibh sé sainithe ag an 
roinn atá freagrach as, conas a d’úsáidfeadh sí an méadú i líon na bprintíseachtaí chun feabhsuithe táirgiúlachta 
a chur i gcrích. Bhí an próiseas lena gceaptar caighdeáin nua oiliúna dian ar acmhainní na bhfostóirí agus thóg sé 
níos mó ama ná mar a bhí beartaithe. Cé gur thuairiscigh fostóirí ardleibhéil sástachta le cáilíocht na hoiliúna 
a cuireadh ar fáil agus an tairbhe a baineadh aisti, thug na printísigh barúil nach raibh chomh dearfach sin ar 
cháilíocht an tseachadta. Ina theannta sin, mheas an Chigireacht Oideachais go raibh riachtanas ann maidir le haon 
chúigiú de na soláthraithe feabhas a chur ar cháilíocht a gcuid oiliúna.
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CUID II – Forléargas ar obair a rinne na hUFInna

Córais Mhonatóireachta

Cuspóirí iniúchóireachta

88. Tá an mhonatóireacht agus an bhainistíocht a dhéantar ar bhailiú sonraí ríthábhachtach do phróisis 
chinnteoireachta fianaise-bhunaithe. Fágann siad gur féidir staid na himeartha faoi láthair maidir le haon bheartas 
nó clár a mheasúnú go leordhóthanach agus tá sé fíor-riachtanach chun feabhsuithe sa todhchaí a chinneadh.

89. Sna hIniúchtaí ar UFInna na Bulgáire agus na hUngáire díríodh ar mhonatóireacht a dhéanamh ar bhearta 
a ceapadh chun obair leantach a dhéanamh ar ghairmréimeanna céimithe. Rinne na hUFInna measúnú ar 
éifeachtacht na socruithe chun monatóireacht a dhéanamh ar ghairmréimeanna agus imirce céimithe ollscoile.

90. Sna hIniúchtaí eile seiceáladh cé acu a bhí nó nach raibh na córais mhonatóireachta bunaithe i gceart 
agus in ann faisnéis bainistíochta iontaofa bheacht a sholáthar. Measadh go raibh an mhonatóireacht chuimsitheach 
ina chumasóir fíor-riachtanach chun uirlis tacaithe cinntí a chur ar bun a thabharfadh aiseolas d’institiúidí oideachais 
a bhfuil oiliúint shaincheaptha á tairiscint acu. Bhí faisnéis fhónta de dhíth freisin chun daoine óga a threorú agus 
iad i mbun gairmréimeanna a roghnú.

Na príomhbharúlacha iniúchóireachta

91. Is cúram dúshlánach é córas monatóireachta cuimsitheach agus iontaofa a bhunú i dtimpeallacht atá 
casta. I gcásanna áirithe úsáideadh córais mhonatóireachta go héifeachtach. Léirigh an méid sin, dá réir, gur chuir na 
heagraíochtaí ábhartha a gcuid cúraimí i gcrích go maith, i gcomhréir leis na spriocanna le haghaidh na gcéimeanna 
tionscadail uile. Chuir na córais sin tacaíocht éifeachtach ar fáil don phróiseas cinnteoireachta, trí shonraí 
a bhaineann le nádúr fhostaíocht na gcéimithe a chur ar fáil, mar shampla. A bhuí le faisnéis iontaofa, bhain roinnt 
institiúidí oideachais rannpháirteacha na cuspóirí is gá amach nó sháraigh siad na cuspóirí sin.

92. D’ainneoin na n-iarrachtaí a rinne na húdaráis inniúla agus a bhfuil bainte amach acu dá bharr, tháinig na 
hUFInna ar chásanna nár éirigh chomh maith leo toisc nach raibh na bearta chomh héifeachtach sin i gcónaí. Is féidir 
na hearráidí agus na laigí sin a aicmiú mar seo a leanas:

 ο dearadh mícheart - ní dhearnadh sainiú beacht ar na nósanna imeachta nó freagrachtaí le haghaidh 
bailiú agus tiomsú na sonraí maidir le rannpháirtithe, ná anailís ná measúnú orthu. Mar shampla, ní 
raibh sé soiléir cé mhéad cistiú náisiúnta a bhí leithdháilte ag na Ballstáit ar bhearta áirithe. Anuas air 
sin, ní raibh na figiúirí críochnaitheach mar ní raibh aon léiriú ar infhostaitheacht cuardaitheoirí poist 
iontu.

 ο úsáid mhíchuí - ní raibh córas éifeachtúil comhiomlánaithe faisnéise agus bainistithe ar fáil chun tacú 
le bainistiú, monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar bhearta áirithe. Dá thoradh sin, níor úsáideadh 
sonraí nuair a bhí líon na mac léinn a ligfí isteach ar chúrsaí ollscoile á chinneadh, mar shampla.

 ο sonraí atá as dáta nó nach bhfuil ábhartha - ní dhearnadh an obair chun táscairí feidhmíochta a shuí 
ach amháin sna céimeanna tosaigh. Bhí teorainneacha ar rianú catagóirí áirithe céimithe. Bhí tionchar 
díobhálach ag sonraí ilroinnte agus neamhiomlána ar an gcumas uasdátú a dhéanamh ar 
mheasúnuithe na mbeart fostaíochta don aos óg.
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CUID II – Forléargas ar obair a rinne na hUFInna

Cláir a thugann fostaíocht dhíreach

Cuspóirí iniúchóireachta

93. Sa chineál tionscadail deireanach seo a ndearnadh iniúchadh air tairgeadh poist go díreach do dhaoine 
óga. I dtionscadal amháin díobh tairgeadh printíseachtaí sa riarachán poiblí (sa Pholainn) agus sa tionscadal eile 
soláthraíodh poist a bhain le caomhnú oidhreacht chultúrtha na hIodáile. Sa dá chás rinne na hiniúchóirí measúnú 
ar conas mar a cuireadh chun feidhme na tionscadail agus cad iad na torthaí a baineadh amach.

Na príomhbharúlacha iniúchóireachta

94. Ní raibh an earcaíocht le haghaidh printíseachtaí sa Pholainn trédhearcach – níor fhoilsigh formhór na 
n-eintiteas poiblí faisnéis faoi fholúntais agus nósanna imeachta earcaíochta ar a suíomhanna gréasáin. Thairis sin, 
ní raibh cuid acu ullmhaithe chun déileáil le líon mór printíseach agus tugadh cúraimí thar a bheith simplí do 
rannpháirtithe uaireanta, amhail fótachóipeáil. Sa bhreis air sin, níor fheidhmigh an córas meantóireachta go maith 
i gcónaí – bhí cásanna ann ina raibh an meantóir freagrach as líon iomarcach cliant, rud a d’fhág go raibh an 
mheantóireacht gan mhaith uaireanta.

95. Cuireadh tionscadal na hoidhreachta cultúrtha chun feidhme i gcomhréir lena chuid aidhmeanna – 
oiliúint a sholáthar do dhaoine óga agus an oidhreacht chultúrtha a athchóiriú, go minic trí thionscnaimh 
a caitheadh i dtraipisí a athlainseáil. Bhí na hiniúchóirí cáinteach faoi chastacht na rialacha agus nósanna imeachta 
maorlathacha, faoi ghanntanais trealaimh nó trealamh atá imithe i léig, faoi easnaimh chistiúcháin agus faoi gan 
dóthain ama bheith ann chun cúraimí casta a chur i gcrích. I gcásanna áirithe bhí láimhdeachas ard printíseach ann, 
rud a d’fhág go raibh ualach oibre méadaithe ann agus ganntanas foirne.

96. Go ginearálta, bhí glacadh leis na tionscadail agus ba mhór meas na rannpháirtithe sa dá thionscadal ar 
an deis a tugadh dóibh.

Poiblíocht

97. Foilsíodh gach tuarascáil a áiríodh sa choimre seo ar shuíomhanna gréasáin na nUFInna ábhartha. 
D’fhonn an fhreagairt ó na meáin a mhéadú, rinneadh foilsiú na dtuarascálacha a chomhlánú le preaseisiúintí.

98. I measc cur chuige cumarsáide cuid de na hUFInna bhí cur i láthair do phríomhgheallsealbhóirí, de ghnáth 
do pharlaimintí náisiúnta nó a sainchoistí, agus comhlachtaí agus gníomhaireachtaí rialtais ábhartha.

99. Anuas air sin, chuir roinnt UFInna a dtuarascálacha i láthair ag comhdhálacha agus seimineáir 
idirnáisiúnta. Bhain sé sin de ghnáth le cásanna inar úsáideadh cistí AE nó inar seoladh an t-iniúchadh mar chuid de 
chomhar idirnáisiúnta.
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Iniúchtaí leantacha

100. Déanann gach UFI, mar phrionsabal agus mar dhea-chleachtas, obair leantach ar a gcuid moltaí. 
Braitheann an cur chuige sin ar rialacha inmheánacha gach UFI. D’fhéadfadh sé a bheith i bhfoirm rianú ar chur chun 
feidhme gach molta nó déantar é mar chuid de chúram iniúchóireachta eile.

101. Rinneadh an obair leantach de ghnáth idir sé mhí agus trí bliana tar éis an sprioc-am do chur chun 
feidhme na moltaí, i gcomhréir le rialacha inmheánacha na nUFInna. Déanann roinnt UFInna obair leantach ar 
a gcuid iniúchtaí gan cloí le haon sprioc-am ar leith.

102. I dtaca leis na tuarascálacha atá san áireamh sa choimre seo, bhí UFI amháin tar éis iniúchadh leantach 
a chur i gcrích agus tá UFI eile ann nach bhfuil sé beartaithe aige aon seiceálacha breise a dhéanamh i ndáil leis sin.
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CUID III — Spléachadh gasta ar 
thuarascálacha UFInna

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Dífhostaíocht i measc na hÓige – an ndearna 
beartais an Aontais Eorpaigh difear? Measúnú ar 
an Ráthaíocht don Aos Óg agus ar an Tionscnamh 
Fostaíochta don Aos Óg

Forléargas

103. Scrúdaítear sa tuarascáil seo an dul chun cinn a rinne Ráthaíocht an Aontais Eorpaigh don Aos Óg, rud 
a bunaíodh le moladh ón gComhairle chun a áirithiú go bhfaigheadh daoine faoi bhun 25 bliana d’aois tairiscint 
fostaíochta, oideachais, printíseachta nó oiliúna laistigh de thréimhse ceithre mhí tar éis dóibh an scoil a fhágáil nó 
post a chailleadh. Measúnaítear inti freisin an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, rud lenar méadaíodh an 
tacaíocht airgeadais a bhí á tabhairt do na daoine is mó gá. Aimsíodh san iniúchadh nach ndearnadh ach dul chun 
cinn teoranta agus nach raibh na torthaí ag teacht leis na hionchais.

104. Tá buiséad ceadaithe 6.4 billiún euro ag an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg. Tá an buiséad 
comhdhéanta de líne buiséid shonrach nua 3.2 billiún euro ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh, rud a mheaitseálfar le 
3.2 billiún euro ó leithdháiltí náisiúnta faoi Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE).

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

105. Ba iad an Coimisiún Eorpach agus comhlachtaí cur chun feidhme i seacht mBallstát na príomhiniúchaithe. 
Ba iad Éire, an Spáinn, an Fhrainc, an Chróit, an Iodáil, an Phortaingéil agus an tSlóvaic na Ballstáit sin. I measc nithe 
eile, bhí baint dhíreach ag na comhlachtaí a iniúchadh le cláir de chuid na Ráthaíochta don Aos Óg a chur chun 
feidhme agus/nó le bainistiú a dhéanamh ar Chláir Oibriúcháin de chuid an Tionscnaimh Fostaíochta don Aos Óg 
agus CSE a bhí dírithe ar dhífhostaíocht i measc na hóige.

106. Fuarthas fianaise ó athbhreithnithe doiciméadacha ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar leibhéal 
náisiúnta agus ó agallaimh leis na húdaráis náisiúnta a bhí freagrach as na cláir. Rinne na hiniúchóirí anailís ar an 
bhfianaise a bailíodh agus rinne siad scrúdú ar dhaoine aonair roghnaithe a bhain leas as tairiscintí arna 
bhfóirdheonú ag an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

107. San iomlán, tiomnaíodh 190 seachtain duine don chúram ó phleanáil an iniúchta go dtí foilsiú na 
tuarascála. Bhí an fhoireann iniúchóireachta comhdhéanta de Cheann cúraim agus naonúr iniúchóirí. Cuireadh an 
fhoireann le chéile ar bhealach a chumasódh do na hiniúchóirí nósanna imeachta iniúchóireachta a chur i gcrích 
i ngach ceann de na Ballstáit roghnaithe.

CÚIRT
INIÚCHÓIRÍ
NA HEORPA
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108. Bhí an t-iniúchadh ar bun idir mí Mheán Fómhair 2015 agus mí an Mhárta 2017.

Na príomhbharúlacha

109. Cé go raibh dul chun cinn déanta ag na seacht mBallstát ar tugadh cuairt orthu ar an Ráthaíocht don Aos 
Óg a chur chun feidhme agus gur baineadh roinnt dea-thorthaí amach, bhí sé amhlaidh tráth an iniúchta, a rinneadh 
breis agus trí bliana tar éis an Moladh ón gComhairle a ghlacadh, nach raibh an staid ag teacht leis na hionchais 
tosaigh a leagadh amach ar sheoladh na Ráthaíochta don Aos Óg. Ba é an aidhm ag an am go dtabharfaí tairiscint 
mhaith fostaíochta, cúrsa oiliúna, printíseachta nó oideachais leanúnaigh do gach NEET (daoine óga “Nach bhfuil 
i mBun Oideachais, Fostaíochta ná Oiliúna”) laistigh de thréimhse ceithre mhí.

110. Faoin am sin, níor áirithigh ceann ar bith de na Ballstáit ar tugadh cuairt orthu go raibh deis ag gach NEET 
glacadh le tairiscint laistigh de cheithre mhí, rud a chabhródh leo dul isteach sa mhargadh saothair ar bhealach 
inbhuanaithe. Mórthoisc amháin taobh thiar den teip sin ba ea nárbh fhéidir freastal ar an daonra NEET ar fad leis na 
hacmhainní a bhí ar fáil ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh ina aonar.

111. Ní raibh sé soiléir ach oiread cé na cistí náisiúnta a léithdháil na Ballstáit ar chur chun feidhme na 
Ráthaíochta don Aos Óg.

112. De bhreis air sin, baineadh de thátal san iniúchadh go raibh sé amhlaidh tráth an iniúchta gur fíorbheag 
a chuir an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg le gnóthú chuspóirí na Ráthaíochta don Aos Óg sna cúig 
Bhallstát ar tugadh cuairt orthu.

Moltaí

113. Ar na príomh-mholtaí a rinneadh, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún:

 ➤ ionchais a bhainistiú trí chuspóirí agus spriocanna atá réadúil agus inghnóthaithe a shocrú;

 ➤ measúnuithe ar na bearnaí agus anailísí margaidh a dhéanamh sula gcuirtear scéimeanna ar bun; 
agus

 ➤ feabhas a chur ar a gcórais mhonatóireachta agus tuairiscithe.

Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit:

 ➤ forléargas iomlán a fháil ar chostas na Ráthaíochta don Aos Óg agus scéimeanna a chur in oiriúint don 
chistiú atá ar fáil; agus

 ➤ a áirithiú go dtiocfaidh na tairiscintí le próifílí na rannpháirtithe agus leis an éileamh sa mhargadh 
saothair, rud as a gcruthófar poist.
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Sa deireadh, ba cheart don Choimisiún:

 ➤ a áirithiú go dtaispeánfaidh na Ballstáit conas a fhreastalófar go leordhóthanach ar a riachtanais le 
bearta um dhífhostaíocht i measc na hóige arna gcistiú ag an Aontas Eorpach.

Foilsiú agus obair leantach

114. Foilsíodh an tuarascáil go luath i mí Aibreáin 2017. Ag an am sin, cuireadh seisiúin faisnéise ar siúl sa 
Bhruiséil don phreas agus do gheallsealbhóirí. Ina dhiaidh sin, cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an Choiste um Rialú 
Buiséadach (CONT) agus an Choiste um Fhostaíocht (EMPL) i bParlaimint na hEorpa agus faoi bhráid Mheitheal na 
Comhairle Eorpaí um Cheisteanna Sóisialta go mall i mí Aibreáin 2017.

115. De bhreis air sin, eagraíodh comhdháil ardleibhéil ag áitreabh Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil i mí na 
Bealtaine 2017 chun tátail na tuarascála a phlé. Tháinig saineolaithe aitheanta ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, 
cleachtóirí, ionadaithe don óige agus d’fhostóirí agus geallsealbhóirí eile ón earnáil phoiblí agus ón earnáil 
phríobháideach le chéile chun tuairimí agus smaointe a mhalartú maidir le scéimeanna fostaíochta an Aontais 
Eorpaigh le haghaidh daoine óga agus chun plé a dhéanamh ar bhealaí chun cinn do bhearta a bhfuil mar aidhm leo 
fostaíocht le haghaidh daoine óga a neartú.

116. Mar nós imeachta caighdeánach, déanfar measúnú leantach ar an tuarascáil trí bliana tar éis a foilsithe.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

117. Táthar ag súil leis go mbainfear leas as an tuarascáil agus as na moltaí a dhéantar inti chun feabhas a chur 
ar an mbeartas sna réimsí seo a leanas:

 ο dearadh beartas níos fearr, spriocdhíriú níos fearr agus socrú cuspóirí níos réadúla, bunaithe ar anailís 
chuimsitheach riachtanas le haghaidh tionscnaimh chosúla bheartais ar leibhéal an Aontais Eorpaigh 
sa todhchaí;

 ο trédhearcacht mhéadaithe maidir le cistí poiblí an Aontais Eorpaigh agus cistí poiblí náisiúnta 
a leithdháiltear ar an Ráthaíocht don Aos Óg sna Ballstáit;

 ο roghnú tionscadal níos spriocdhírithe sna Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais bhraite ar 
bhealach níos fearr, rud lena tabharfar tacaíocht shaincheaptha atá ag teacht le riachtanais an 
mhargaidh shaothair agus, dá réir sin, lena n-áiritheofar inbhuanaitheacht na dtorthaí arna mbaint 
amach; agus

 ο modhanna níos cuimsithí, níos tráthúla agus níos láidre um bailiú sonraí sna Ballstáit chun go 
mbeifear in ann anailís bheartais agus leasuithe beartais a dhéanamh atá bunaithe ar an bhfianaise 
arna mbailiú ó thionscadail a cuireadh chun feidhme cheana féin.
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Cúirt Iniúchóireachta na Beilge

Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof

Tuarascáil Iniúchóireachta ar ailíniú an chórais 
oideachais leis an margadh saothair

Forléargas

118. In 2014, rinne Cúirt Iniúchóireachta na Beilge iniúchadh ar ailíniú an chórais oideachais leis an margadh 
saothair. Rinne an Chúirt Iniúchóireachta imscrúdú ar ailíniú an mheánoideachais leis an margadh saothair, rud a bhí 
fós le barrfheabhsú. D’fhág roinnt mhaith mac léinn a thug faoi na curaclaim theicniúla agus na gairmchuraclaim 
mhóra grád a trí sa mheánscoil le cáilíochtaí nach raibh chomh húsáideach sa mhargadh saothair agus 
a d’fhéadfaidís a bheith. Cé gur chinntigh an Fhoraithne maidir le Creat Cáilíochtaí 2009 go pointe áirithe go 
mbeadh ailíniú níos fearr ann, bhí fadhbanna ann maidir lena cur chun feidhme i dtaca le scóip, amlíne agus easpa 
faisnéise.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

119. Bhunaigh an tUasfhoras Iniúchóireachta a iniúchadh feidhmíochta ar na ceisteanna seo a leanas:

 ο Cad é beartas ginearálta an rialtais Phléimeannaigh maidir le hailíniú an oideachais agus an 
mhargaidh saothair?

 ο An bhfuil an tairiscint oiliúna curtha in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair?

 ο An bhfuil ábhar na hoiliúna dírithe ar an eolas is gá a bheith ag na mic léinn agus ar na rudaí is gá 
dóibh a bheith ábalta a dhéanamh chun gairm a chleachtadh?

120. San iniúchadh leagtar amach na fadhbanna agus na beartais maidir le hailíniú, agus leagtar béim ar dhá 
ghné a bhaineann le cinneadh na n-ábhar a mhúintear sna príomhcholáistí meánoideachais shinsearaigh, lena 
n-áirítear pleanáil agus ábhar. D’úsáid an tUasfhoras Iniúchóireachta rialacha agus rialacháin, doiciméid oifigiúla 
agus comhaid an riarthóra le haghaidh a iniúchta. Scrúdaigh sé an curaclam do 2007–2010, 2010–2014 agus 2014–
2015. Rinne an fhoireann iniúchóireachta, ar a raibh beirt iniúchóirí, agallaimh le foireann na ndreamanna seo 
a leanas: an Roinn Oideachais, an Ghníomhaireacht um Dhearbhú Cáilíochta san Oideachas agus Oiliúint, an 
Chigireacht Oideachais, an Ghníomhaireacht um Sheirbhísí Oideachais, agus seacht n-earnáil fostaíochta.
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Na príomhbharúlacha

Beartas Pléimeannach um oideachas agus an margadh saothair

121. Tá comhpháirteanna éagsúla sa bheartas Pléimeannach chun an córas oideachais agus an margadh 
saothair a ailíniú: an plean gníomhaíochta um Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (STEM), an 
struchtúr Pléimeannach do cháilíochtaí, foghlaim obairbhunaithe, foghlaim agus obair a chomhdhlúthú, 
gairmoiliúint a threisiú, an colún gairmoilúna (‘beroepskolom’) agus na hionaid teicneolaíochta réigiúnacha. Go 
nuige seo, tá torthaí phlean gníomhaíochta STEM teoranta. D’fhonn an meánoideachas a athchóiriú, thosaigh an 
rialtas Pléimeannach ar chúrsaí oiliúna a scagadh. I nóta beartais maidir le hoideachas 2009–2014 leagadh béim ar 
ghanntanais shonracha agus saincheisteanna ailínithe don mheánoideachas agus don ardoideachas i ndáil leis an 
margadh saothair.

An ról atá ag an rialtas Pléimeannach

122. Is féidir leis an rialtas Pléimeannach cúrsaí oiliúna nua a bhunú mar fhreagairt ar fhorbairtí sóisialta, 
oideachasúla nó teicneolaíochta agus ar riachtanais an mhargaidh saothair. Is é an rialtas a chinneann na nósanna 
imeachta agus na critéir chun cúrsaí nua oiliúna a fhormheas, bunaithe ar na riachtanais atá ann cheana féin, agus 
cuirtear tograí faoi bhráid coiste ionadaithe oifigiúla agus saineolaithe. Rinne na hiniúchóirí amach, áfach, go raibh 
critéir dhea-fhorbartha de dhíth go minic. Tá rialacha ann maidir le cúrsaí oiliúna a chruthú agus a athrú ach níl aon 
rialacha ceangailteacha ann maidir le déileáil le hoiliúint atá as dáta. Tá dhá chineál cáilíochtaí sainithe: cáilíochtaí 
gairmiúla agus cáilíochtaí oideachasúla.

Nós imeachta agus reachtaíocht

123. Féadfaidh aon mhargadh saothair tograí le haghaidh cúrsaí nua a chur faoi bhráid an choiste 
bailíochtaithe. In 2006, chinn an rialtas meastóireacht a dhéanamh ar an meánoideachas trí gach brainse staidéir 
a scagadh chun an raon cúrsaí atá ann cheana a thabhairt cothrom le dáta agus a chuíchóiriú. Bunaíodh 
máistirphlean chun athchóiriú a dhéanamh ar an meánoideachas bunaithe ar phríomhinniúlachtaí Eorpacha, lena 
gcorpraítear cúrsaí nua oiliúna le hábhar atá tugtha cothrom le dáta, chun feabhas a chur ar an ailíniú, agus réimsí 
staidéir a chur in ionad cineálacha oideachais agus an struchtúr grádúcháin á choimeád ag an am céanna. Tá an 
reachtaíocht reatha dírithe ar oiliúint nua a dhíriú ar an margadh saothair. Mar sin féin, dar leis an Uasfhoras 
Iniúchóireachta go raibh an raon cúrsaí a bhí dírithe go rathúil ar an margadh teoranta i gcónaí. Thairis sin, rinne sé 
amach gur bheag an dreasacht a bhí á tairiscint ag an rialtas Pléimeannach chun cúrsaí den sórt sin a chur ar fáil. Sa 
todhchaí, beidh cáilíochtaí oideachais bunaithe ar cháilíochtaí deireanacha sonracha agus ar cháilíochtaí gairmiúla 
sonracha, ionas nach mbeidh scoileanna agus institiúidí ag tairiscint cúrsaí nach bhfuil aon éileamh orthu sa 
mhargadh saothair.

124. Rinne an tUasfhoras Iniúchóireachta amach go bhfuil na hearnálacha saothair sásta ar an mórgóir le 
cáilíocht na hoiliúna atá dírithe ar an margadh saothair, a bhfuil easnaimh cháilíochtúla inti ó am go chéile, agus, 
thar aon rud eile, go bhfuil easpa teicneoirí a bhfuil méanoideachas tugtha chun críche acu ann.

125. Theastaigh ón rialtas Pléimeannach oiliúint níos fearr a ailíniú leis an margadh saothair trí Fhoraithne 
2009 (a leasaíodh in 2011) maidir le struchtúr cáilíochtaithe a chur chun feidhme go hiomlán agus tríd an bplean 
gníomhaíochta STEM a chur i bhfeidhm, rud a bhfuiltear ag súil le torthaí níos fearr a fháil as san fhadtéarma. Go dtí 
seo, áfach, tá cur chun feidhme na Foraithne mall, agus leanann an Fhoraithne de bheith ina hábhar imní fiú amháin 
agus í leasaithe.
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Moltaí

 ➤ Ba cheart don rialtas agus don údarás riaracháin Pléimeannach leanúint de scagadh a dhéanamh ar chúrsaí 
oiliúna chun barúil shoiléir a fháil ar a n-ábharthacht don mhargadh saothair atá ann faoi láthair.

 ➤ Ba cheart don rialtas cúrsaí oiliúna atá as dáta a thabhairt cothrom le dáta nó scor díobh.

 ➤ Scéim rialáilte a thabhairt isteach lena áirithiú go scoirfidh scoileanna d’oiliúint atá dírithe ar an margadh 
saothair nach gcomhlíonann riachtanais an mhargadh saothair, agus scoileanna a spreagadh leis an oiliúint is gá 
a thairiscint.

 ➤ Rialacha leathana dlí maidir le cáilíochtaí;

 ➤ Ba cheart an fhoireann oideachasúil a bheith rannpháirteach ag céim níos luaithe agus na cáilíochtaí gairmiúla 
á gceapadh.

 ➤ Ba cheart don rialtas úsáid tuairisceoirí le haghaidh na gcáilíochtaí deireanacha a sheiceáil.

 ➤ Ba cheart don rialtas bearta a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh ábharthacht cáilíochtaí gairmiúla á léiriú go 
leordhóthanach.

 ➤ Ní mór próifílí maidir le hinniúlacht ghairmiúil arna mbailíochtú ag na húdaráis Phléimeannacha a bheith 
críochnaitheach agus na riachtanais a bheith á gcomhlíonadh acu.

Foilsiú agus obair leantach

126. Rinneadh an tuarascáil iniúchóireachta a chur i láthair an rialtais Phléimeannaigh agus a fhoilsiú i mí na 
Samhna 2014. Tá rochtain ar an tuarascáil agus ar an bpreaseisiúint ar shuíomh gréasáin na nUFInna (www.rekenhof.
be).

127. D’fhormhuinigh an tAire Oideachais an tuarascáil agus d’iarr sé cén fáth, de réir an UFI, nach bhfuil sé 
soiléir conas is féidir an cur chuige atá dírithe ar inniúlacht agus na heilimintí tuairisceora a chur i bhfeidhm maidir le 
forbairt phearsanta, agus bhí sí ag smaoineamh an bhféadfadh na comhpháirtithe sa mhargadh saothair bheith 
rannpháirteach níos luaithe i gceapadh na gcáilíochtaí gairmiúla. Dhearbhaigh sí freisin go bhfuil gá le cur chuige 
cuimsitheach chun an raon roghanna oideachasúla a athrú.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

128. Táthar ag súil leis go gcuideoidh na moltaí a cuireadh chun feidhme leis an gcóras oideachais a ailíniú 
níos fearr le riachtanais an mhargaidh saothair. Sa todhchaí, ní mór na cáilíochtaí gairmiúla agus cáilíochtaí 
deireanacha a lua go soiléir sna curaclaim. Mar sin féin, tá rioscaí ag baint leis an gcur chuige seo atá dírithe ar 
inniúlacht, agus níl sé soiléir conas atá an cur chuige seo ag teacht le misean níos leithne an oideachais i dtéarmaí 
na sochaí agus na forbartha pearsanta.

http://www.cor.europa.eu/europcom
http://www.cor.europa.eu/europcom
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Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na Bulgáire

Сметна палата на Република България

Iniúchadh ar an monatóireacht ar fhothorthaí 
gairmréime agus ar imirce céimithe ollscoile

Forléargas

129. Déantar measúnú sa tuarascáil iniúchóireachta seo ar éifeachtacht na socruithe chun monatóireacht 
a dhéanamh ar fhothorthaí gairmréime agus ar imirce céimithe ollscoile.

130. Rinneadh feidhmíocht na ngníomhaíochtaí monatóireachta a mheasúnú de réir na gcritéar seo a leanas:

 ο rialacha soiléire maidir le gairmréimeanna céimithe ollscoile a rianú;

 ο córas a bheith i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar ghairmréimeanna;

 ο réamhriachtanais le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar phróisis imirce;

 ο an mhonatóireacht a dhéantar i ndáiríre ar na próisis sin i dtaca le céimithe ardoideachais.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

131. Leis an iniúchadh cuimsíodh an tréimhse idir an 1 Eanáir 2013 agus an 31 Nollaig 2015 agus rinneadh 
scrúdú ann ar go leor comhlachtaí stáit agus institiúidí stáit d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar fhothorthaí 
gairmréime céimithe agus ar phróisis imirce céimithe.

Na príomhbharúlacha

132. Dírítear i roinnt doiciméad a eisíodh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar an leibhéal náisiúnta ar an 
ngá atá le faisnéis a bhailiú faoi fhothorthaí gairmréime céimithe. Leis na hionstraimí reatha dlí bunaítear 
i bprionsabal nach foláir do na comhlachtaí éagsúla a bhfuil cur chun feidhme beartas ardoideachais agus 
fostaíochta faoina gcúram, nach foláir dóibh oibriú i gcomhar le chéile trí fhaisnéis a mhalartú; ar a shon sin, ní 
leagtar síos leis na hionstraimí sin nósanna imeachta ná freagrachtaí maidir le sonraí faoi chéimithe a bhailiú, 
a chomhthiomsú, a anailísiú agus a mheasúnú.
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133. Tá córais curtha ar bun ag na hollscoileanna chun rianú agus monatóireacht a dhéanamh ar 
ghairmréimeanna céimithe. I gcás fhormhór mór na n-ollscoileanna, ní bhíonn na modhanna bailithe sonraí ná na 
foinsí féin stóinsithe go leor, rud a fhágann nach mbíonn na sonraí a bhailítear iomlán ná cothrom le dáta.

134. Is uirlis bharántúil chun monatóireacht a dhéanamh ar ghairmréimeanna céimithe é an córas rangaithe 
ollscoileanna a úsáidtear sa Bhulgáir ar an ábhar go mbaintear úsáid ann as sonraí ó fhoinsí oibiachtúla láraithe. Tá 
teorainn leis an méid rianúcháin is féidir a dhéanamh ar chatagóirí áirithe céimithe: na céimithe sin a bhain a gcéim 
amach thar lear; na céimithe sin nach n-íocann ranníocaíochtaí slándála sóisialta agus daoine dífhostaithe nár 
chláraigh le seirbhís fostaíochta.

135. Ós féidir brath ar na sonraí faoi chéimithe a chuirtear ar fáil de thoradh an chórais rangúcháin, is féidir leis 
an Aireacht Oideachais agus Eolaíochta úsáid a bhaint astu go cinnte chun cinneadh a dhéanamh faoin gcistiú 
ardoideachais agus faoin mbeartas iontrála. Ní dhearnadh amhlaidh i rith na tréimhse iniúchta, áfach. In 2016 
chruthaigh an Aireacht nasc idir iontrálacha ollscoile agus cistiú, ar thaobh amháin, agus fothorthaí gairmréime, ar 
an taobh eile. Chuidigh sin le ról an chórais rangúcháin a neartú ina leith seo.

136. Leag Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún béim ar a thromchúisí do na Ballstáit atá na fadhbanna 
a bhaineann le soghluaisteacht neamhshiméadrach agus le himirce daoine oilte agus tharraing siad aird ar 
a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar an gceist seo ar an leibhéal naisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. 
I dtaca le beartas na Bulgáire i leith próisis imirce na gcéimithe a bhainistiú, dírítear thar aon rud eile ar dhá aidhm 
faoi leith – tabhairt ar easaoránaigh Bhulgáracha filleadh abhaile agus eachtrannaigh ardcháilithe a mhealladh chun 
na tíre – agus cuirtear an dá aidhm sin in iúl i roinnt doiciméad straitéiseach.

137. Níl ag éirí leis na bearta atá ann chun monatóireacht a dhéanamh ar fhothorthaí gairmréime agus imirce 
céimithe ollscoile ar na cúiseanna seo a leanas:

 ο tá an beartas maidir le himirce oibrithe ardcháilithe an-ilroinnte;

 ο níl aidhmeanna soiléire, bearta sonracha ná freagrachtaí sonracha maidir le gairmréimeanna céimithe 
a rianú ann le haghaidh na gcomhlachtaí ar faoina gcúram atá sé próisis imirce a bhainistiú;

 ο is beag rialú a dhéantar ar an leibhéal náisiúnta ar bhailiú agus anailísiú faisnéise faoi imirce oibrithe;

 ο ní féidir brath ar na córais lena ndéantar monatóireacht ar imirce céimithe ar bhonn náisiúnta agus 
laistigh de na ranna lena mbaineann.

138. Cé go bhfuil srianta áirithe air, tá ag éirí go han-mhaith leis an gcóras rangaithe ollscoileanna a úsáidtear 
sa Bhulgáir chun monatóireacht a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta ar fhothorthaí gairmréime céimithe.
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Moltaí

139. Tháinig na moltaí seo a leanas den iniúchadh.

Ba cheart don Aire Saothair agus Beartais Shóisialta an méid seo a leanas a dhéanamh:

 ➤ Anailís tionchair a dhéanamh ar an mbeartas maidir le próisis imirce oibrithe ardcháilithe a bhainistiú 
agus ar an ngá atá le hathruithe a dhéanamh ar an mbeartas sin.

 ➤ Anailís a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

 ο tréithe agus lochtanna na faisnéise atá ar fáil faoi imirce oibrithe ardcháilithe agus faoi na slite inar 
féidir na lochtanna sin a leigheas;

 ο na féidearthachtaí atá ann maidir le sásra a chur ar bun le faisnéis faoi imirce oibrithe ardcháilithe 
a bhailiú, a mhalartú agus a threisiú, pé acu oibrithe Bulgáracha nó oibrithe eachtrannacha iad, 
agus maidir le nasc loighciúil a chruthú.

 ➤ Reachtaíocht a tharraingt suas lena mbunaítear comhlacht nó struchtúr tiomnaithe ar faoina chúram 
a bheadh sé faisnéis faoi phróisis imirce lucht oibre sa Bhulgáir a bhailiú agus a anailísiú.

 ➤ Córas náisiúnta a chur ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis imirce lucht oibre, imirce 
céimithe ollscoile san áireamh.

 ➤ Idirbheartaíocht a dhéanamh faoi shásra oiriúnach le haghaidh faisnéis faoi imirce lucht oibre, 
oibrithe ardcháilithe ina measc, a chomhroinnt ar bhonn idir-aireachta agus idir-rannach, i bhfianaise 
an Chláir Oibre Nua Scileanna don Eoraip a ghlac an Coimisiún in 2016 agus Rún 2015/2281(INI) 
ó Pharlaimint na hEorpa.

Ba cheart don Aire Oideachais agus Eolaíochta an méid seo a leanas a dhéanamh:

 ➤ Athbhreithniú a dhéanamh ar na táscairí sa phlean gníomhaíochta chun an Straitéis maidir leis an 
Ardoideachas a Fhorbairt i bPoblacht na Bulgáire a chur chun feidhme.

 ➤ Saintréithe agus sainchuspóirí a bhunú i dtaca le treochlár náisiúnta ‘oideachas faoi choinne 
gairmréime’, maille le táscairí chun monatóireacht a dhéanamh ar a chur chun feidhme.

 ➤ Reachtaíocht a tharraingt suas maidir le feidhmiú an chórais rangaithe ollscoileanna a úsáidtear sa 
Bhulgáir lena chinntiú go bhfuil sé stóinsithe agus iontaofa ó thaobh na hoibríochta de.

 ➤ Feabhas a chur ar fheidhmiúlacht chlár na ndeimhnithe APASTAILE d'fhonn cur lena chumas sonraí 
a bhfuil gá leo i gcomhair ceapadh beartas a shortáil agus a aisbhaint.

 ➤ Monatóireacht a dhéanamh, faoi chuimsiú an choiste idir-aireachta maidir le cúrsaí oideachais 
a bhaineann le Bulgáraigh atá ina gcónaí thar lear, ar an gcaoi a gcuirtear beartas oideachais chun 
feidhme i leith comhphobail Bhulgáracha agus Bulgáraigh lasmuigh den tír, is é sin le rá 
monatóireacht a dhéanamh ar an gcuma a bhfuil ag éirí le bearta chun daoine ar de bhunadh na 
Bulgáire iad a spreagadh chun freastal ar ollscoileanna Bulgáracha, agus measúnú a dhéanamh, ar an 
mbealach sin, ar thionchar na mbeart sin.

 ➤ Cuidiú a thabhairt don Aire Saothair agus Beartais Shóisialta maidir leis na hanailísí dá dtagraítear 
i mír 1 agus i mír 2 thuas.
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Foilsiú agus obair leantach

140. Ghlac Oifig Iniúchóireachta na Bulgáire an tuarascáil iniúchóireachta trí chinneadh an 24 Aibreán 2017, 
seoladh chuig an Tionól Náisiúnta í agus bhí sí ina hábhar preaseisiúna freisin. Cuireadh i láthair í an 31 Bealtaine 
2017 ag seimineár de chuid Eoraip 2020 i Málta.

141. Déanfar seiceálacha leantacha ar na moltaí nuair a bheidh an sprioc-am le haghaidh a gcur chun feidhme 
istigh (mí Aibreáin 2018).

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

142. Táthar ag súil leis go gcuirfidh an t-iniúchadh feabhas ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí atá ann chun 
monatóireacht a dhéanamh ar fhothorthaí gairmréime céimithe ollscoile agus imirce céimithe ollscoile agus chun 
cuidiú leis na húdaráis lena mbaineann.



51
CUID III — Spléachadh gasta ar thuarascálacha UFInna

Cúirt Chónaidhme Iniúchóirí na Gearmáine

Bundesrechnungshof

Iniúchadh ar an tacaíocht a thugtar do dhaoine 
óga a bhfuil bearnaí ina gcuid scileanna

Forléargas

143. Cuireann Gníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta na Gearmáine comhairle agus tacaíocht airgeadais ar 
fáil do dhaoine óga atá ar thóir fostaíocht nó oiliúint sa Ghearmáin agus meaitseálann sí iad le poist/socrúcháin 
oiriúnacha. Gníomhaireacht phoiblí fhéinrialaitheach is ea í atá á cistiú ag ranníocaíochtaí ó fhostóirí agus fostaithe, 
agus a dtugtar deontais agus aisíocaíochtaí ón mbuiséad cónaidhme di.

144. Tugadh reachtaíocht nua isteach in 2011, rud a chuir ar chumas oifigí áitiúla na Gníomhaireachta 
Cónaidhme Fostaíochta deontais a thabhairt d’fhostóirí a chuireann tacaíocht, i bhfoirm bunoiliúint sa láthair oibre 
(Einstiegsqualifizierung), ar fáil do dhaoine óga nach bhfuil ag éirí leo dul isteach sa mhargadh saothair. Is éard is 
aidhm don oiliúint sin bonn ceart a chur faoi dhaoine óga ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí chun gur féidir leo scileanna 
gairmiúla a ghnóthú. Féachtar uirthi mar bhealach chun oiliúint ghairmiúil i gcuideachta a chur ar fáil don 
spriocghrúpa. Tá sé i gceist freisin go bhfeidhmeodh an tacaíocht airgeadais mar dhreasachtaí d’fhostóirí oiliúint sa 
láthair oibre a chur ar fáil agus, ar an gcaoi sin, cur le hacmhainní oiliúna na ngnólachtaí.

145. Tá sainordú ag Uas-Fhoras Iniúchóireachta na Gearmáine an Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta 
a iniúchadh. Scrúdaíodh san iniúchadh an raibh ag éirí leis an reachtaíocht nua agus aithníodh fadhbanna leis an 
gcóras tacaíochta.

146. Idir 2011 agus 2015, chuir gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta tacaíocht is fiú beagnach EUR 174 mhilliún 
san iomlán ar fáil le haghaidh bunoiliúna — ar an meán, tuairim agus EUR 35 mhilliún in aghaidh na bliana.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

147. Ba iad an Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta agus cúig ghníomhaireacht fostaíochta i gceithre 
Länder (stáit chónaidhme) na príomhiniúchaithe.

148. Roghnaigh an fhoireann iniúchóireachta na gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta de réir réigiúin agus de 
réir líon na ndeontas arna gcur ar fáil. Roghnaigh agus scrúdaigh sí sampla de na deontais sin. Ina theannta sin, 
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scrúdaigh na hiniúchóirí próisis TF agus sonraí staidrimh agus chuir siad sainfhoireann agus foireann bainistíochta 
na ngníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta faoi agallamh.

149. Chaith an fhoireann 154 lá oibre san iomlán ag iarraidh fianaise ar an láthair a fháil.

150. Grinn-iniúchadh a bhí ann ar bhearta a cistíodh in 2013 agus 2014 agus rinneadh an t-iniúchadh féin i mí 
an Mheithimh agus i mí Iúil 2015. Rinne an fhoireann iniúchóireachta scrúdú ar na ceisteanna seo a leanas i dtaca leis 
na gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta:

 ο ar scrúdaigh siad i gceart iarratais na bhfostóirí ar dheontais le haghaidh pá printíseach a íoc,

 ο ar chuir siad meantóireacht leordhóthanach ar fáil do dhaoine óga le linn a mbunoiliúna,

 ο an ndearna siad monatóireacht ar an gcaoi a raibh ag éirí leis an gcóras tacaíochta.

151. Ina cheann sin, scrúdaigh na hiniúchóirí a mhéid a rinne an Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta 
maoirseacht ar na gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta i dtaca lena n-iarrachtaí siúd tacú leis an mbunoiliúint.

Na príomhbharúlacha

152. Nós imeachta iarratais

 ο I gcás beagnach ceann amháin as gach deich gcás a scrúdaíodh, theip ar na gníomhaireachtaí áitiúla 
fostaíochta a mheas ar comhlíonadh na critéir incháilitheachta maidir le tacaíocht faoi choinne 
bunoiliúna, nó níor éirigh leo sin a dhéanamh go tráthúil. I gcásanna áirithe, níor oir an cuspóir a bhí 
leis an oiliúint do na daoine lena rabhthas ag tacú nó neachtar acu cuireadh oiliúint ghairmiúil orthu 
thar lear cheana féin.

 ο I gcás leath na gcásanna a scrúdaíodh, bhí ‘conarthaí lánpháirtiúcháin’ bailí, atá riachtanach faoin dlí, 
in easnamh orthu. I gcás 26% eile de na cásanna a scrúdaíodh, níor shonraigh na gníomhaireachtaí 
i gconradh bailí lánpháirtiúcháin go raibh an tacaíocht faoi choinne bunoiliúna ar cheann de na 
tairbhí a bhí le fáil.

 ο Tairbhe lánroghnach is ea an tacaíocht a chuirtear ar fáil faoi choinne bunoiliúna. Sna cásanna uile 
a scrúdaíodh, chuir na gníomhaireachtaí an t-uasmhéid cistiúcháin ar fáil faoi choinne bunoiliúna agus 
ar feadh na huastréimhse atá ceadaithe, i.e. 12 mhí. I gcás ar bith díobh sin níor tugadh aon fhianaise 
ar an gcúis a bhí leis an uasmhéid tacaíochta sin a chur ar fáil.

 ο I gcásanna áirithe, bhí na printísigh a raibh tacaíocht faoi choinne bunoiliúna á fáil acu ag tairbhiú de 
bhearta eile a bhí dírithe ar chuidiú leo obair a fháil. I gcásanna faoi leith, ba é an fostóir urraitheoir na 
mbeart eile sin chomh maith, rud a d'fhág go raibh tairbhí á bhfáil aige faoi dhó. Níl sé ceadaithe, 
áfach, dhá bheart lánaimseartha a chistiú san am céanna.



53
CUID III — Spléachadh gasta ar thuarascálacha UFInna

153. Meantóireacht trí bhíthin gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta

I gcás leath na gclár bunoiliúna sin a mhair trí mhí ar a laghad, ní dhearna na gníomhaireachtaí teagmháil ar bith leis 
na printísigh. Rud eile, i gcás breis agus an ceathrú cuid de na cásanna sin, ní dhearna siad teagmháil ar bith leis an 
bhfostóir.

154. Obair leantach

Ní foláir don eagraíocht dá dtugtar an tacaíocht na scileanna agus an t-eolas arna roinnt a dheimhniú ó thaobh an 
dlí de. I bhformhór mór na gcásanna nár soláthraíodh oiliúint ghairmiúil tar éis na bunoiliúna, níor cuireadh 
deimhnithe ar bith ar fáil. I gcásanna áirithe, níor choinnigh na gníomhaireachtaí bunchóipeanna na ndeimhnithe.

Moltaí

155. Nós imeachta iarratais

 ➤ Sula ndéanfaidh na gníomhaireachtaí áitiúla deontas a fhormheas, tá ceangal orthu comhairliúchán 
aghaidh ar aghaidh a dhéanamh leis an bprintíseach ionchasach d’fhonn na ceanglais dhlíthiúla 
a scrúdú agus an toradh a thaifeadadh. Agus maoirseacht á déanamh aici ar na gníomhaireachtaí 
áitiúla, is gá don Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta a chinntiú gur dheimhnigh sí go 
cáiréiseach go raibh na critéir incháilitheachta uile comhlíonta sular cuireadh aon chistiú ar fáil faoi 
choinne bunoiliúna. Ba cheart do na gníomhaireachtaí a chinntiú go n-oireann na printísigh 
ionchasacha don ghairm a bhfuil oiliúint á hiarraidh acu ina comhair.

 ➤ Ba chóir do na gníomhaireachtaí áitiúla feabhas a chur ar a gcleachtais riaracháin agus na conarthaí 
lánpháirtiúcháin atá acu leo sin uile atá ar thóir oiliúna a thabhairt chun críche, mar a cheanglaítear 
faoin dlí. Ba cheart sna conarthaí lánpháirtiúcháin na cuspóirí a leagan síos agus a shonrú cad leis 
a bhfuiltear ag súil ó na gníomhaireachtaí agus ó na printísigh ionchasacha araon, maille leis na 
tairbhí a bheidh ann dóibh.

 ➤ Ba chóir don Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta a chinntiú go bhfeidhmeoidh an uile 
ghníomhaireacht lánrogha chuí. Chuige sin, ba cheart dóibh na gníomhaireachtaí a chur ar an eolas ar 
bhealach níos mionsonraithe faoin dualgas atá orthu lánrogha a fheidhmiú, faoina bhfuil i gceist le 
feidhmiú na lánrogha, agus faoin dualgas atá orthu an cistiú a bhainistiú go stuama. Thairis sin, ní 
foláir don Ghníomhaireacht aon chistiú dúbailte míchuí a sheachaint.

156. Meantóireacht trí bhíthin gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta

Ba cheart do na gníomhaireachtaí meantóireacht níos dlúithe a dhéanamh ar phrintísigh agus ar fhostóirí le linn na 
bunoiliúna ná mar a rinneadh go dtí seo, chun nach n-éireoidh na printísigh as agus chun tacaíocht a thabhairt 
dóibh oiliúint ghairmiúil a fháil ina dhiaidh sin.
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157. Obair leantach

Ba cheart leas níos fearr a bhaint as a bhfuil ar fáil d’fhaisnéis faoin eolas agus scileanna a roinneadh le linn na 
bunoiliúna nuair a bhíonn printísigh á meaitseáil le poist/socrúcháin ina dhiaidh sin.

Foilsiú agus obair leantach

158. Foilsíodh an tuarascáil iniúchóireachta deiridh ar shuíomh gréasáin Uas-Fhoras Iniúchóireachta na 
Gearmáine an 13 Iúil 2017 (https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Forchoimeádann Uas-Fhoras Iniúchóireachta na Gearmáine an ceart chun grinnscrúdú a dhéanamh an 
bhfuil an córas tacaíochta á chur chun feidhme i gceart ag an nGníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta agus ag na 
gníomhaireachtaí áitiúla.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

Táthar ag súil leis go gcuirfidh gníomhaireachtaí áitiúla fostaíochta tacaíocht chuí chost-éifeachtúil ar fáil faoi 
choinne bunoiliúna. Táthar ag súil leis go gcinnteoidh an Ghníomhaireacht Chónaidhme Fostaíochta, mar chuid den 
mhonatóireacht a bheidh ar siúl aici, go mbeidh an córas tacaíochta á chur chun feidhme, mar is ceart. Is é an aidhm 
atá ann go bhfeidhmeoidh an bhunoiliúint sa láthair oibre mar bhealach chun oiliúint ghairmiúil i gcuideachta 
a chur ar fáil do phrintísigh a bhfuil sé crua orthu obair a fháil.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Cúirt Iniúchóirí na Fraince

Cour des comptes

Rochtain ar fhostaíocht do dhaoine óga – bealaí 
a thógáil, tacaíocht stáit a chur in oiriúint.

Forléargas

160. Fágann struchtúr mhargadh saothair na Fraince daoine óga go mór faoi mhíbhuntáiste agus tá a ráta 
dífhostaíochta siúd dhá oiread níos mó ná cothrom an ráta sin i measc an phobail i gcoitinne. Is sia a thógann sé 
orthu fostaíocht sheasta a fháil, is minice éiginnte iad faoina bpost agus obair dheonach pháirtaimseartha amháin le 
fáil acu, agus tá ráta ard bochtaineachta ina measc. Le blianta fada, chuir oibreoirí éagsúla roinnt bearta cúnaimh 
i bhfeidhm ar bhonn céimneach d’fhonn an scéal seo a chur ina cheart; ina measc sin, tá bearta chun tacaíocht 
airgeadais a chur ar fáil do chuideachtaí a bhíonn i mbun daoine óga a earcú, tacaíocht ó sheirbhís fostaíochta na 
Fraince agus rochtain ar oiliúint.

161. Bhí costas EUR 10.5 billiún ar an gcóras tacaíochta seo ón Stát in 2015 agus tá an costas sin ag dul in airde 
go fóill. Ar a shon sin, ní leor na torthaí a baineadh amach i dtaca le fostaíocht fhadtéarmach i gcomórtas leis na 
spriocanna a leagadh síos ná leis na hacmhainní a cuireadh ar fáil ina comhair.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

162. Rinneadh an t-iniúchadh i gcomhar le Cúirteanna Réigiúnacha Iniúchóirí na Fraince. Ba iad Aireachtaí na 
Fraince a bhfuil an Fhostaíocht, an tOideachas Náisiúnta agus an tArdoideachas faoina gcúram, gníomhaireacht 
dífhostaíochta na Fraince agus eagraíochtaí eile atá bainteach le cúrsaí gnó agus fostaíochta, ba iad sin na 
hiniúchaithe. Rinneadh anailís ar an gcaoi ar cuireadh an cúnamh chun feidhme i seacht réigiún de chuid na Fraince 
agus rinneadh comparáid ar bhonn idirnáisiúnta idir sin agus an scéal sa Ghearmáin, san Eilvéis, sa Danmhairg, san 
Ísiltír agus sa Ríocht Aontaithe. Rinne Comhlachas Tráchtála na Fraince suirbhé inar bailíodh tuairimí míle éigin 
ceannairí gnó faoin státchabhair agus faoin bhfostaíocht le haghaidh daoine óga.

163. San iniúchadh baineadh leas as sonraí faoin bhfostaíocht le haghaidh daoine óga idir 15 agus 25 bliana 
d’aois agus díríodh ann ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na mbeart a rinneadh chun an fhostaíocht le haghaidh 
daoine óga a chothú. Mar chuid de sin rinneadh anailís ar staitisticí fostaíochta, leithdháiltí buiséid agus feidhmíocht 
conarthaí, agus cuireadh daoine aonair faoi agallamh.
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Na príomhbharúlacha

164. Is lú an rochtain atá ag daoine óga ar an bhfostaíocht a fhad a bhaineann le cainníocht agus cáilíocht 
araon. Is ag dul i méid atá na deacrachtaí rompu, rud a fhágann ráta dífhostaíochta níos airde ina measc, agus 
neamhréir idir a gcáilíochtaí agus an fhostaíocht atá acu, ar minic éiginnte í.

165. Is measa fós atá na deacrachtaí seo i gcás daoine óga nach bhfuil aon cháilíochtaí aitheanta acu, i gcás 
daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a rinne imirce chun na Fraince agus ina gcás siúd atá ina gcónaí sna ceantair 
uirbeacha agus tuaithe is mó atá faoi mhíbhuntáiste. Ba cheart díriú ar na grúpaí seo, thar dream ar bith eile, in aon 
bheartais atá ceaptha an fhostaíocht le haghaidh daoine óga a chothú. De thoradh chineál déach an mhargaidh 
saothair, a fhágann cosaint acu sin atá fostaithe ach a chuireann obair ghearrthéarmach éiginnte ar fáil do dhaoine 
eile, is mó an buntáiste atá ag daoine atá fostaithe cheana féin ar dhaoine nua. Is mór idir éifeachtúlacht an 
chúnaimh stáit a chuirtear ar fáil do chuardaitheoirí poist ó chás go chéile ag brath ar na hionstraimí beartais 
a úsáidtear: is mó an éifeacht a bhíonn ag cineálacha diana gearrthéarmacha cur chuige ná mar a bhíonn ag an 
tacaíocht fhadtéarmach a chuireann gníomhaireachtaí rialtais ar fáil.

166. I dtaca le cistiú stáit de, ba cheart tosaíocht a thabhairt do na hionstraimí beartais is mó ar éirigh leo agus 
ba cheart feabhas a chur ar an gcaoi a gcomhordaítear na hoibreoirí iomadúla a bhíonn ag tacú le fostaíocht le 
haghaidh daoine óga. Is rí-mhinic scéimeanna á bhforbairt fud fad na tíre gan aird a thabhairt ar na fíor-riachtanais 
atá ag daoine óga ná ar ar foghlaimíodh ó scéimeanna roimhe sin. Rud eile, tá an iomad scéimeanna ann. Ní foláir 
do na geallsealbhóirí réigiúnacha éagsúla comhiarracht a dhéanamh chun gur féidir leo oibriú le chéile ar bhealach 
níos éifeachtaí agus feabhas a chur ar an obair leantach a dhéantar do dhaoine óga atá dífhostaithe. Ní thugtar 
dóthain airde ar thorthaí nuair a bhíonn scéimeanna á gceapadh agus acmhainní á ndáileadh, agus ba cheart cistiú 
gníomhaireachtaí a bheith bunaithe ar thorthaí na tacaíochta a chuir siad ar bun agus ar chineál na spriocghrúpaí 
atá acu.

Moltaí

167. D’eisigh Cúirt na nIniúchóirí dhá Threoir, mar atá:

 ➤ cúnamh stáit a dhíriú níos mó ar na daoine óga sin is mó a bhfuil deacracht acu teacht ar obair;

 ➤ tús áite a thabhairt do mhearfhreagairtí agus do dhianbhearta;

168. agus 12 mholadh, mar atá:

 ➤ fad na gconarthaí fóirdheonaithe a laghdú;

 ➤ é a dhéanamh níos fusa aistriú ó chonarthaí fóirdheonaithe go hoiliúint a mbíonn cáilíochtaí le fáil ag 
a deireadh;

 ➤ leas nua a bhaint de réir a chéile as an mbuiséad atá ann do chonarthaí fóirdheonaithe ar mhaithe le 
cláir tacaíochta níos déine;

 ➤ seiceáil tinrimh a dhéanamh ar chláir a gcuirtear liúntais ar fáil ina gcomhair;
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 ➤ comh-chomhlacht aonair le haghaidh gach cláir a chur ar bun, atá cosúil leis an gcomhlacht atá ann 
don Ráthaíocht don Aos Óg, chun cinntí a dhéanamh faoi dhaoine óga a ligean isteach agus faoin 
obair leantach a bheidh le déanamh ina leith;

 ➤ bainistiú na n-oifigí áitiúla fostaíochta a chuíchóiriú agus a fheabhsú trí fheidhmeanna riaracháin, 
feidhmeanna airgeadais agus feidhmeanna bainistithe tionscadal a chomhthiomsú;

 ➤ conradh ilbhliantúil a tharraingt suas do gach oifig áitiúil fostaíochta ina leagtar amach cuspóirí agus 
creat meastóireachta feidhmíochta;

 ➤ cláir a shannadh do dhaoine óga ar bhonn sraith choiteann de chritéir;

 ➤ modh a chruthú chun dul chun cinn aonair agus torthaí na gclár a rianú trí chomhaitheantóir a úsáid;

 ➤ líon na gclár tacaíochta a laghdú agus a n-ábhar a shimpliú;

 ➤ breis saoirse a thabhairt d’oibreoirí i dtaca lena n-acmhainní a úsáid chun eagar a chur ar ábhar na 
tacaíochta de mhalairt ar luach saothair atá bunaithe ar an bhfeidhmíocht;

 ➤ rochtain ar oiliúint le haghaidh daoine óga atá ar thóir oibre a chur chun cinn;

169. Ar an mórgóir, mhol Cúirt Iniúchóirí na Fraince níos lú tosaíocht a thabhairt do chonarthaí fóirdheonaithe, 
a mbíonn éifeacht mharbhualaigh aige ar na hearnálacha príobháideacha agus poiblí araon, agus leas breise 
a bhaint as cineálacha traidisiúnta den oiliúint chisealach.

Foilsiú agus obair leantach

170. Foilsíodh an tuarascáil i mí Mheán Fómhair 2016. Eisíodh preaseisiúint ar an 5 Deireadh Fómhair 2016. Is 
féidir í a léamh ar shuíomh gréasáin Chúirt Iniúchóirí na Fraince ag an nasc seo: https://www.ccomptes.fr/en/
publications/employment-access-young-people.

171. Déanfar an obair leantach ar mholtaí Chúirt Iniúchóirí na Fraince ag deireadh 2017.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

172. Táthar ag súil le scéimeanna fostaíochta don aos óg san Fhrainc a chuíchóiriú agus a bhainistiú ar 
bhealach níos fearr chun breis seansanna eacnamaíocha agus sóisialta a thabhairt do dhaoine óga san Fhrainc 
a bheidh ag dul isteach i margadh na bpost amach anseo.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
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Cúirt Chuntas na hIodáile

Corte dei Conti

Iniúchadh ar an tionscadal náisiúnta “500 Duine 
Óg ar Son an Chultúir”

Forléargas

173. An 6 Nollaig 2013, rinne Aireacht na hOidhreachta Cultúrtha agus na Turasóireachta clár speisialta 
a fhormheas atá dírithe ar liostú, catalógú agus digitiú na hoidhreachta cultúrtha a fhorbairt. A luaithe a roghnaíodh 
500 duine óg le dul faoi oiliúint ar feadh bliana sa réimse seo, tarraingíodh suas plean oiliúna trí chéim le cur 
i bhfeidhm.

174. Dá bhrí sin, bhí dhá fheidhm leis an tionscadal. Ar an gcéad dul síos, bhí sé d’aidhm aige dul i ngleic leis 
an dífhostaíocht i measc na hóige, i gcomhréir le moladh an 22 Aibreán 2013 ón Aontas Eorpach, agus, ar an dara 
dul síos, d’fhéach sé le hoidhreacht chultúrtha atá i mbaol a meathlaithe a chosaint, a fheabhsú agus a athbheochan 
agus le dlús a chur faoi thionscal na turasóireachta trí leas a bhaint as acmhainní le haghaidh bearta éigeandála.

175. Bhí an plean déanta suas de thrí cinn de thionscadail a cuireadh ar siúl fud fad na tíre. “Críocha: barr 
feabhais” ainm an chéad tionscadail agus bhí sé dírithe ar chonairí cultúrtha/turasóireachta a léiriú ar líne, ina measc 
séadchomharthaí, láithreáin seandálaíochta, ailtireacht agus bailiúcháin. “An Cogadh Mór agus próisis síochána: 
áiteanna agus ábhar” ainm an dara tionscadal agus cuireadh cúrsaí ar líne ar fáil mar chuid de, a bhain le háiteanna 
agus le cuntais staire ar orthu atá cuimhne chomhchoiteann an chogaidh sin bunaithe. Bhain an tríú tionscadal sa 
chlár oiliúna leis an oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe agus bhí sé dírithe ar acmhainní closamhairc.

176. Chuir Aireacht Oidhreachta Cultúrtha na hIodáile EUR 2.5 milliún in áirithe don bhliain airgeadais 2014 
d’fhonn an tionscadal “500 Duine ar Son an Chultúir” a chur chun feidhme, agus é i gceist go gcuirfí leis ina dhiaidh 
sin trí chistí ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh.

177. San iniúchadh scrúdaíodh gnéithe a bhaineann le pleanáil, critéir roghnaithe na dtionscadal, nósanna 
imeachta chun oiliúnaithe a roghnú, céimeanna nós imeachta, staid cur chun feidhme na gclár oiliúna (ó thaobh 
ama, airgeadais agus cuntasaíochta de) agus tionchar bainistíochta na ngníomhaíochtaí.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

178. Díríodh san iniúchadh ar an roghnú a rinne Aireacht na hOidhreachta Cultúrtha agus na Turasóireachta ar 
oiliúnaithe agus díríodh freisin ar na gníomhaíochtaí a rinneadh chun oidhreacht chultúrtha atá i mbaol 
a meathlaithe a chatalógú agus a dhigitiú.
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179. Go bunúsach, bhain an mhodheolaíocht iniúchóireachta le hathbhreithniú agus anailís a dhéanamh ar 
chláir faisnéise. Chuir an Magistrato atá freagrach as an iniúchadh dhá nóta chuig Aireacht na hOidhreachta 
Cultúrtha chun fiosruithe a dhéanamh maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh, na nósanna imeachta a leanadh, 
uainiú na gcéimeanna éagsúla agus an úsáid a rinneadh de na cistí a bhí ar fáil.

180. Ó bhí an oiliúint ar siúl ar fud na tíre, ba iad na príomhphointí teagmhála le haghaidh an nóis imeachta 
sáraíochta ná Roinn an Riaracháin Lárnaigh laistigh den Aireacht seo agus an Lároifig chomhfhreagrach Bhuiséid (an 
oifig sheachtrach chuntasaíochta atá ag Aireacht an Gheilleagair agus an Airgeadais) gar d’Aireacht na hOidhreachta 
Cultúrtha.

181. An Magistrato agus cúigear oifigeach tacaíochta a bhí ar an bhfoireann iniúchóireachta.

182. Rinneadh an t-iniúchadh airgeadais agus feidhmíochta seo idir mí Aibreáin 2016 (tráth a seoladh an nóta 
tosaigh ó Aireacht na hOidhreachta Cultúrtha) agus mí Dheireadh Fómhair 2016 i ndáil leis an tréimhse 2013–2015.

Na príomhbharúlacha

183. Bhí roinnt torthaí dearfacha ar an gclár.

184. Rinneadh na tionscadail a roghnú ar dhóigh a bhí ag teacht leis na haidhmeanna oiliúint a chur ar 
dhaoine óga agus cur leis an oidhreacht dhigiteach. Ó bhí an 30 Aibreán 2016 ann, bhí roinnt fardal, catalóg agus 
míreanna digitithe i mbunachair sonraí na dtrí institiúid lárnacha. Chinn na hinstitiúidí go raibh fónamh sa chlár 
agus bhí siad in ann tionscnaimh a caitheadh i gcúil choicíse a lainseáil athuair.

185. Ar an mórgóir, is meastóireacht dhearfach a rinne na rannpháirtithe air. Thug 119 as 140 oiliúnaí rátáil “ar 
fheabhas” don chúrsa.

186. Os a choinne sin, bhain an cáineadh ab ábhartha a rinneadh leis an deacracht atá ann roghnú na 
n-oiliúnaithe a bhainistiú agus ba léir sin, inter alia, ar an líon ard oiliúnaithe a d’éirigh as an gclár agus ar cuireadh 
oiliúnaithe nua ina n-ionad. Ba é ba mhó ba chúis leis sin ná a laghad a bhí na deontais a cuireadh ar fáil, oiliúnaithe 
a bheith á gcur ag obair lasmuigh dá réigiún dúchais nó an easpa cinnteachta.

187. Ábhar gearáin eile a bhí ann ná a mhoille a théann tionscadail chun cinn de dheasca nósanna imeachta 
rómhaorlathacha. I gcás 28 as 144 thionscadal ní raibh leath an tionscadail féin i ngach cás tugtha chun críche faoin 
30 Meitheamh 2016, an dáta a leagadh síos le hiad a bheith críochnaithe.

188. Chuir na geallsealbhóirí an t-aiseolas ar fáil trí bhíthin foirme agus rinne siad gearán faoin nganntanas 
trealaimh (nó trealamh as feidhm), easnaimh chistiúcháin, gan dóthain ama a bheith ann chun cúraimí casta 
a chríochnú, bearnaí eagrúcháin, agus gannchúis foirne.

189. Ó thaobh na cuntasaíochta de, rinneadh coigilteas suntasach is ionann agus 18.5% den tsuim 
a leithdháileadh. Dá mba rud é gur úsáideadh iomlán na suime sin bheadh breis daoine óga i ndiaidh oiliúint a fháil.
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Moltaí

190. Sna blianta atá amach romhainn, ba cheart do na cláir sin:

 ➤ na deiseanna uile a bhaineann leis an margadh saothair a fhiosrú;

 ➤ scileanna na rannpháirtithe a fheabhsú;

 ➤ conairí turasóireachta/cultúrtha a mhapáil;

 ➤ comhaontuithe leis na réigiúin a shíniú ar chríochnú na gclár d’fhonn gnólachtaí nua-thionscanta 
nuálacha a chur ar bun.

Foilsiú agus obair leantach

191. Rinne Seomra Láir an Iniúchta Feidhmíochta an tuarascáil a fhormheas an 29 Meán Fómhair 2016.

192. Rinneadh í a fhoilsiú ar bhonn oifigiúil agus ar an suíomh gréasáin agus cuireadh í chuig an bParlaimint 
agus chuig an Rialtas an 7 Deireadh Fómhair 2016. Cuireadh amach preaseisúint faoin ábhar sin.

193. Rinne na húdaráis obair leantach le haghaidh Corte dei conti i mí Aibreáin 2017. Is é an t-aon phointe 
a bhain le hábhar ná an fhéidearthacht oiliúnaithe óga a chur ar liosta gairmiúil de shaineolaithe ar an oidhreacht 
chultúrtha amach anseo.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

194. Ba cheart de thoradh na tuarascála agus na moltaí atá inti go gcuirfí feabhas ar na nithe seo a leanas: an 
beartas i leith oiliúint na hóige, uainiú na dtionscadal, dreasachtaí do na tairbhithe agus an nasc le margadh na 
bpost, rud a chuideoidh le tionscnaimh den sórt céanna sna blianta atá romhainn.
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Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na Liotuáine

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Tuarascáil Iniúchóireachta Phoiblí: Leas a bhaint 
as deiseanna gairmoiliúna

Forléargas

195. Is mór an tábhacht atá leis an mbeartas gairmoiliúna (VET) agus le freastal a dhéanamh ar riachtanais an 
mhargaidh saothair i dtaca le hiomaíochas agus dea-bhail fhadtéarmach an stáit.

196. In 2014 ní dheachaigh ach 33% d’aos óg na tíre faoi ghairmoiliúint (is é 50% meán an Aontais), agus i gcás 
cuid eile den aos óg, ar chríochnú a meánscolaíochta dóibh, chuir siad iarratas láithreach faoi bhráid institiúidí 
ardoideachais nó neachtar acu chuaigh siad isteach sa mhargadh saothair gan aon ghairmoiliúint. D’éirigh le tuairim 
agus 22% den daonra fostaíocht a fháil cé nach raibh aon cháilíocht dheimhnithe acu.

197. Le linn thréimhse tacaíochta airgeadais an Aontais Eorpaigh 2007–2013 díríodh aird den chuid ba mhó ar 
thrí réimse gairmoiliúna agus is orthu a díríodh bunús an chistiúcháin freisin, mar atá: bonneagar oideachais, 
feabhas a chur ar cháilíochtaí na foirne teagaisc agus ábhar oideachasúil a thabhairt cothrom le dáta. Braitheann 
mealltacht agus cáilíocht na gairmoiliúna ar an gcomhcheangal sin.

198. Ó 2012 go 2015, chuaigh 42 ionad oiliúna praiticiúla atá dírithe ar earnálacha sainiúla i gceann oibre den 
chéad uair sa Liotuáin agus rinneadh EUR 118 milliún a infheistiú iontu. Bunaíodh na hionaid sin in 33 as 74 institiúid 
ghairmoiliúna (45%) agus bhí le fáil iontu an trealamh oiliúna praiticiúla ba nua d’fhonn oiliúint a chur ar 
chónaitheoirí de chuid na tíre atá ag iarraidh cáilíocht a ghnóthú nó cur le cáilíocht atá acu cheana féin. Rinneadh 
cinneadh scileanna teicneolaíochta a theagasc do ghairmoiliúnóirí agus is cuid thábhachtach iad den obair 
a dhéantar sna nua-láithreacha oiliúna praiticiúla. Dá bhrí sin, eagraíodh intéirneachtaí dóibh i bhfiontair ghnó 
éagsúla.

199. Chun a chinntiú go ndéanfaidh na seirbhísí arna gcur ar fáil ag forais oideachais freastal ar riachtanais an 
mhargaidh saothair agus go mbeidh siad solúbtha, rinneadh infheistíochtaí ar mhaithe le cáilíochtaí a cheapadh 
agus ábhar gairmoideachais a thabhairt cothrom le dáta. Dá bhrí sin, ceapadh 10 gcaighdeán cáilíochta nua, 60 clár 
gairmoiliúna modúlach agus 14 huirlis oideachais earnálacha. Caithfidh institiúidí aistriú chuig córas gairmoiliúna 
modúlach faoin mbliain 2021.

200. An céatadán de dhaoine óga atá i mbun staidéir in institiúidí gairmoiliúna agus de dhaoine fásta atá 
rannpháirteach i gcláir foghlama ar feadh an tsaoil sa Liotuáin, tá sé ar cheann de na céatadáin is ísle san Aontas 
Eorpach. Dá bharr sin, spreagadh an Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta chun anailís a dhéanamh an bhfuil na 
hinfheistíochtaí sa ghairmoiliúint a rinneadh ag cur lena cáilíocht agus leis an tóir atá uirthi.
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201. Ba é ba chuspóir don iniúchadh a mheas an rabhthas in ann freastal ar riachtanais athraitheacha an 
mhargaidh saothair de thoradh na n-ionad oiliúna a cuireadh ar bun; an raibh úsáid á baint astu mar a bhí 
beartaithe, an ndearnadh na cláir ghairmoiliúna a athnuachan agus ar tugadh scileanna teicniúla na foirne oiliúna 
cothrom le dáta go minic.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

202. Ba iad Aireacht Oideachais agus Eolaíochta na Liotuáine, mar aon leis an Ionad Cáilíochtaí, 
Gairmoideachais agus Forbartha Oiliúna a cuireadh faoi iniúchadh.

203. Ar na 33 institiúid gairmoiliúna i gceist, roghnaíodh 18 (55%) n-institiúid díobh sin le dul faoi iniúchadh, 
agus bhí 26 as 42 ionad (62%) d’ionaid oiliúna na tíre á n-óstáil iontu sin. Rinneadh suirbhé ar thuairim agus 400 mac 
léinn a raibh oiliúint á cur orthu sna hionaid agus timpeall 200 gairmoideachasóir a bhí ag obair iontu. Ina theannta 
sin, cuireadh ionadaithe ó sheacht struchtúr gnó comhlachaithe agus ó thrí choláiste faoi agallamh.

204. Leis an iniúchadh cuimsíodh an tréimhse 2012–2014 agus baineadh leas as sonraí ó 2015 freisin le 
haghaidh na hanailíse tionchair.

Na príomhbharúlacha

205. Fuarthas san iniúchadh gur úsáideadh an trealamh ar chaoi an-éagsúil ó institiúid ghairmoiliúna go chéile 
agus nach raibh teacht ag gach aoisghrúpa i gcónaí air. Ní ar an ndóigh leanúnach chéanna a ceapadh na caighdeáin 
cháilíochta nua, na cláir ghairmoiliúna mhodúlacha ná na huirlisí oideachasúla i gcónaí agus ba mhinic iad ar 
neamhréir le chéile dá dheasca sin.

206. Rinneadh EUR 118 milliún san iomlán a infheistiú sa bhonneagar gairmoiliúna d’fhonn feabhas a chur air. 
Ar a shon sin, i gcás leath na n-institiúidí ar a ndearnadh iniúchadh níor tháinig aon mhéadú ar líon na mac léinn 
a bhí ag glacadh páirt sna chéad chláir oiliúna ag na hionaid oiliúna i rith an dá bhliain roimhe sin.

 ο Is ar feadh suas le 5 uair an chloig amháin a baineadh leas as 60% d’acmhainní na n-ionad sin, agus 
é sin ar na cúiseanna seo a leanas: ní raibh cláir ghairmoiliúna nua á dtairiscint ag na hinstitiúidí uile, 
níor leagadh síos aon chuspóirí sonracha d’fhonn áiseanna nua na n-ionad a mhargú agus níor 
ceapadh aon réitigh chun cúrsaí oiliúna do mhic léinn nua nó d’oideachasóirí a chistiú.

 ο Ní raibh aon mhodh comhsheasmhach ann i dtaca le táillí seirbhísí oiliúna a leagan síos.

 ο Cé gur cuireadh EUR 500 000 in áirithe d’fhonn caighdeáin cháilíochta a cheapadh, níor cuireadh na 
caighdeáin sin i bhfeidhm. Bhí EUR 1 mhilliún in áirithe d’fhonn cláir ghairmoiliúna mhodúlacha 
a cheapadh ach faoi 2015 ní raibh ach 24 as 60 clár cláraithe agus ní raibh ach naoi gcinn díobh sin 
á dtástáil sna hinstitiúidí gairmoiliúna. Is éard ba chúis leis sin gan próiseas comhsheasmhach a bheith 
ann maidir le tionscadail a chur chun feidhme, gan na doiciméid ina gcuirtear síos ar na caighdeáin 
cháilíochta a bheith cuimsitheach, gan measúnú iomlán a bheith déanta ar na caighdeáin cháilíochta 
roimh an gclárú agus gan leasú a bheith déanta ar an reachtaíocht ábhartha i gcaoi is nach raibh na 
cláir i gcomhréir léi a thuilleadh.

 ο Ní raibh ach roinnt bheag gairmoideachasóirí rannpháirteach sna gníomhaíochtaí tionscadail agus 
cuireadh deireadh leis an oiliúint nuair a bhí deireadh leis an tionscadal féin.
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207. San iniúchadh rinneadh roinnt moltaí a bhí dírithe ar an dá institiúid a chuaigh faoi iniúchadh, na cinn seo 
a leanas ina measc:

 ➤ Measúnú a dhéanamh ar na cúiseanna le trealamh oiliúna a fháil agus le cistiú athchóiriúcháin 
a dháileadh agus ar chomhoiriúnacht na mbeart seo do riachtanais an mhargaidh saothair;

 ➤ Moltaí mionsonraithe faoi conas cur leis an úsáid éifeachtach a bhaintear as na hionaid oiliúna;

 ➤ Táillí lena nginfear ioncam a ríomh;

 ➤ Deimhin a dhéanamh de go mbeidh na caighdeáin, na cláir agus na huirlisí comhoiriúnach, 
comhsheasmhach agus cláraithe;

 ➤ Ceanglais a shocrú do na coistí gairmoiliúna mar aon le spriocanna le haghaidh na dtáirgí 
insoláthartha;

 ➤ Cláir a leasú de réir na reachtaíochta nua agus na gcaighdeán nua chun a chinntiú gur cláir iomchuí 
iad;

 ➤ Oiliúint le haghaidh gairmoideachasóirí a eagrú.

Foilsiú agus obair leantach

208. Foilsíodh an tuarascáil iniúchóireachta maille le preaseisiúint an 28 Feabhra 2016. Tá sí le fáil ar shuíomh 
gréasáin Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na Liotuáine i dteannta achoimrí i mBéarla agus i Liotuáinis. Chuir an Oifig 
Iniúchóireachta Náisiúnta torthaí an iniúchta faoi bhráid Choistí Pharlaimint na Liotuáine ar faoina gcúram atá réimsí 
na hIniúchóireachta agus réimsí an Oideachais, na hEolaíochta agus an Chultúir.

209. Tá nós imeachta leantach caighdeánach i bhfeidhm d’fhonn cur chun feidhme na moltaí uile a rianú.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

210. Ach na moltaí a chur chun feidhme mar is ceart, beifear in ann breis leasa a bhaint na hionaid oiliúna 
praiticiúla agus cistí a chur ar fáil d’fhonn trealamh a athchóiriú, beidh na cláir ghairmoiliúna ag teacht le riachtanais 
an mhargaidh saothair ar dhóigh níos fearr; beidh breis oiliúna ar na gairmoideachasóirí agus bainfear leas níos fearr 
as an EUR 57 milliún d’infheistiú breise atá le déanamh i mbonneagar na n-ionad oiliúna praiticiúla agus in ábhar 
oideachais atá cothrom le dáta.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Cúirt Iniúchóirí Ard-Diúcacht Lucsamburg

Cour des Comptes du Grand-Duché de 
Luxembourg

Tuarascáil leantach 2011 agus 2014 maidir le 
bearta chun an dífhostaíocht a chomhrac

Forléargas

211. Cuimsíodh an tréimhse idir 2006 agus 2009 i saintuarascáil tosaigh na Cúirte agus foilsíodh í in 2011. Ba 
é ba chuspóir don iniúchadh measúnú a dhéanamh ar na bearta maidir le fostaíocht le haghaidh daoine óga tar éis 
dóibh a bheith i bhfeidhm le trí bliana, agus go sonrach ar an gconradh tacaíochta fostaíochta agus an conradh 
tosaigh fostaíochta, a tugadh isteach faoi Dhlí an 22 Nollaig 2006.

212. I dtuarascáil leantach 2014 cuimsíodh an tréimhse idir 2012 agus 2014 agus bhí roinn inti a bhain leis an 
Ráthaíocht don Aos Óg. Ós rud é go raibh an Ráthaíocht don Aos Óg le seoladh i mí an Mheithimh 2014, dheimhnigh 
an Chúirt go raibh na céimeanna ba ghá tugtha ag na geallsealbhóirí chun go seolfaí go héifeachtach í.

213. Idir 2007 agus 2009, chuir an stát EUR 12.3 milliún de chistiú ar fáil do bhearta maidir le fostaíocht le 
haghaidh daoine óga, i.e. an conradh tacaíochta fostaíochta agus an conradh tosaigh fostaíochta, agus íocadh an 
cistiú sin trí bhíthin an Chiste Fostaíochta.

214. Idir 2012 agus 2014, chuir an stát timpeall EUR 68 milliún de chaiteachas óna bhuiséad ioncaim agus 
caiteachais in áirithe do na bearta sin.

215. An phríomhaidhm a bhí leis an tsaintuarascáil a foilsíodh in 2011 athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí 
agus na bearta ar vótáil Teach na dTeachtaí (Parlaimint Lucsamburg) ar a son i gcomhthéacs Dhlí an 22 Nollaig 2006 
lena gcuirtear chun cinn coinneáil post agus lena mbunaítear sainbhearta maidir le slándáil agus le bearta 
comhshaoil.

216. Ceann de na spriocanna a bhí le hacht “5611”, mar a thugtar uirthi, ná athbhreithniú a dhéanamh ar an 
reachtaíocht maidir le bearta atá dírithe ar an bhfostaíocht le haghaidh daoine óga a chothú agus é mar 
phríomhchuspóir aici cur le héifeachtacht na mbeart sin i dtaca le daoine óga a lánpháirtiú go hiomlán sa mhargadh 
saothair.

217. Leis na hathruithe reachtacha beartaithe cuireadh deireadh leis an gcleachtas conarthaí cúnta sealadacha 
a thabhairt do dhaoine óga san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. In 2006, i dtaca le bearta 

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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dírithe ar an bhfostaíocht le haghaidh daoine óga, ní raibh i bhfeidhm ach an conradh tacaíochta fostaíochta (an 
earnáil phoiblí) agus an conradh tosaigh fostaíochta (an earnáil phríobháideach).

218. Foilsíodh an tuarascáil leantach in 2014 ar iarratas ó Theach na dTeachtaí. Chuir Uachtarán Theach na 
dTeachtaí in iúl don Chúirt gur mhian leis an gcoiste um chur chun feidhme an bhuiséid a rialú go ndéanfadh an 
Chúirt Iniúchóirí seiceáil ar an ngníomhaíocht a bhí déanta ag an Aireacht Saothair agus Fostaíochta mar fhreagairt 
ar na barúlacha a tugadh agus na moltaí a rinneadh ina saintuarascáil.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

219. Ba iad an Aireacht Saothair, Fostaíochta agus Geilleagair Shóisialta agus Dlúthpháirtíochta agus an 
Ghníomhaireacht um Fhorbairt Fostaíochta, ba iad na príomhiniúchaithe. Chuir an Chúirt lucht bainistíochta an dá 
eagraíocht faoi agallamh agus rinne sí anailís ar na doiciméid a cuireadh ar fáil d’fhonn an fhaisnéis a aithint, 
a bhailiú agus a fhíorú a raibh gá léi chun na barúlacha agus na moltaí sna saintuarascálacha a tharraingt suas.

220. Leas-Uachtarán Chúirt na nIniúchóirí agus triúr iniúchóirí, is iad a bhí ar an bhfoireann.

221. Rinneadh an t-iniúchadh tosaigh idir mí na Bealtaine 2010 agus mí Dheireadh Fómhair 2010. Rinneadh an 
t-iniúchadh leantach idir mí na Nollag 2013 agus mí an Mheithimh 2014.

Na príomhbharúlacha

222. I rith an iniúchta a rinne an Chúirt in 2011 ar na bearta maidir le fostaíocht le haghaidh daoine óga 
fuarthas go raibh na figiúirí neamhchonclúideach óir ní raibh aon chomharthaí ar infhostaitheacht cuardaitheoirí 
post ann de thairbhe na mbeart. Chuir na húdaráis lena mbaineann in iúl go raibh na huirlisí ba ghá chun 
éifeachtacht na mbeart a mheasúnú de dhíth orthu. San iniúchadh a rinne an Chúirt in 2014, fuarthas nach 
ndearnadh aon mheasúnú cothrom le dáta ar na bearta maidir le fostaíocht le haghaidh daoine óga. Ina tús a bhí an 
obair chun táscairí feidhmíochta a bhunú; sin uile é.

223. Thug an Chúirt dá haire freisin gur baineadh leas as comhaontú comhair ar mhaithe leis an Ráthaíocht 
don Aos Óg, ar uirlis í nár úsáideadh ó bhí 2006 ann agus ba le haghaidh treoirthionscadal amháin é sin.

224. Ina theannta sin, thug an Chúirt le fios go mb’fhéidir, de thoradh sheoladh na Ráthaíochta don Aos Óg 
i mí an Mheithimh 2014, gur in olcas a rachadh na deacrachtaí a bhaineann le gannchúis foirne sa Ghníomhaireacht 
um Fhorbairt Fostaíochta, rud a d’fhágfadh níos deacra fós é cuspóirí an chomhaontaithe comhair a bhaint amach.
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225. Leagadh béim i dtuarascáil 2011 na Cúirte ar an ngá atá le córas measúnúcháin atá bunaithe ar tháscairí 
feidhmíochta. Measann an Chúirt nach foláir cuspóirí agus feidhmíocht na n-eagraíochtaí nua a chinneadh ag an tús 
chun gur féidir measúnú a dhéanamh ar an gcomhrac in aghaidh na dífhostaíochta.

226. Ina theannta sin, mhol an Chúirt go gcuirfí plean ilbhliantúil don chomhlacht nua chun feidhme. Leis sin 
chuirfí creat ar fáil le haghaidh beartas ginearálta, roghanna straitéiseacha, gníomhaíochtaí agus cúraimí 
meántéarmacha agus le haghaidh na n-acmhainní airgeadais agus daonna a theastóidh.

227. In 2014 d’athdhearbhaigh an Chúirt na moltaí a bhí déanta aici maidir leis an ngá measúnú a dhéanamh ar 
bhearta maidir le fostaíocht le haghaidh daoine óga, agus mhol sí go ndéanfaí éifeachtacht beart éagsúil, mar 
shampla an conradh tacaíochta fostaíochta agus an conradh tosaigh fostaíochta, go ndéanfaí sin a phlé ar bhonn 
náisiúnta agus idirnáisiúnta.

228. Ar dhátaí socraithe áirithe, cuir i gcás tar éis do na bearta a bheith i bhfeidhm ar feadh dhá bhliain, ba 
cheart ceangal a bheith ar an aire inniúil a chur in iúl do Theach na dTeachtaí cén fhorbairt chainníochtúil (líon na 
dtairbhithe a bhfuil conradh den sórt seo sínithe acu) agus cháilíochtúil (líon na dtairbhithe a d’aimsigh post) atá 
déanta ar na bearta a glacadh.

229. Creideann an Chúirt nach mór na bearta a mheasúnú tar éis achar ama áirithe ionas gur féidir aon 
leasuithe a dhéanamh nó chun gur féidir scor de bheart faoi leith i gcás nach mbeidh na torthaí lena bhfuiltear ag 
súil á mbaint amach dá bharr.

Foilsiú agus obair leantach

230. Na saintuarascálacha faoi bhearta chun an dífhostaíocht a chomhrac, cuireadh i láthair Theach na 
dTeachtaí iad an 7 Aibreán 2011 agus an 13 Deireadh Fómhair 2014 faoi seach.

231. Foilsíodh na tuarascálacha ansin ar shuíomh gréasáin na Cúirte Iniúchóirí agus eisíodh preaseisiúintí ina 
dtaobh.

232. Is é coimisiún Theach na dTeachtaí ar faoina chúram atá sé an buiséad a fhorghníomhú, is é an coimisiún 
sin a dhéanann an obair leantach ar shaintuarascálacha na Cúirte, agus tugann sí tuairisc ar an ngníomhaíocht arna 
déanamh ag na húdaráis lena mbaineann mar fhreagairt ar mholtaí na Cúirte. Cuireadh an tuarascáil leantach 
i láthair an 30 Márta 2015.

233. Ina cheann sin, beidh saintuarascáil ar an Ráthaíocht don Aos Óg ar áireamh i gclár oibre Chúirt na 
nIniúchóirí don todhchaí.
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Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na hUngáire

Állami Számvevőszék

Iniúchadh comhordaithe ar an gCóras um Rianú 
Gairmréimeanna Céimithe

Forléargas

234. I rún an 20 Aibreán 2012 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le córais ardoideachais na hEorpa a nuachóiriú, 
leagadh béim ar an ngá atá le fostú na gcéimithe nua a rianú chun gur féidir an chaoi a bhfreastalaíonn réimse an 
ardoideachais ar riachtanais an mhargaidh saothair a thomhas. D’iarr Parlaimint na hEorpa ar na Ballstáit sonraí 
a bhailiú agus a fhoilsiú ina léirítear an comhghaol idir na cáilíochtaí le haghaidh gairmeacha éagsúla agus na 
deiseanna atá ar fáil sna gairmeacha sin.

235. Tá tagairt i roinnt doiciméad de chuid Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh don riosca 
a bhaineann le ‘himirce daoine oilte’ – go háirithe do na Ballstáit i lár, in oirthear agus i ndeisceart na hEorpa – de 
thoradh líon méadaitheach na gcéimithe nua atá ag dul thar lear chun bheith ag obair ansin. Ar an ábhar sin, 
d’aontaigh Uas-Fhorais Iniúchóireachta na hUngáire, na Rómáine agus na Bulgáire le chéile comhiniúchadh 
a dhéanamh, mar chuid de Líonra na Straitéise Eoraip 2020. Ba í Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na hUngáire 
a chomhordaigh an comhiniúchadh agus iniúchadh feidhmíochta ba ea é a bhí dírithe ar an éifeachtacht.

236. Ba é ba chuspóir don iniúchadh aird a tharraingt ar dhea-chleachtais na gcóras um rianú gairmréimeanna 
agus díriú go sonrach ar ghairmréimeanna na gcéimithe sin atá fostaithe i mBallstáit eile a rianú.

237. An t-iniúchadh a rinne an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta ar an ábhar seo san Ungáir, díríodh ann ar 
bhunú agus feidhmiú an Chórais um Rianú Gairmréimeanna Céimithe (GCTS) a cuireadh chun feidhme faoi chuimsiú 
thairiscintí GCTS an Aontais. Is éard atá sa Chóras um Rianú Gairmréimeanna Céimithe córas tacaíochta cinntí 
a fhéachann le haiseolas a thabhairt d’institiúidí ardoideachais atá i mbun oiliúna ar cháilíocht agus ar thairbhe na 
hoiliúna sin, agus a fhéachann le daoine óga a threorú maidir lena roghanna gairmréimeanna.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

238. Leis an iniúchadh cuimsíodh an tréimhse idir an 1 Eanáir 2011 agus an 31 Deireadh Fómhair 2015 agus ba 
iad an Aireacht Acmhainní Daonna, an tÚdarás um Oideachas agus sé cinn d’ollscoileanna san Ungáir na 
hiniúchaithe.
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239. Rinneadh an t-iniúchadh de réir caighdeáin ghairmiúla iniúchóireachta agus i gcomhréir le prionsabail an 
iniúchta feidhmíochta. Chun measúnú a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus na doiciméid is gá chun freagra a thabhairt 
ar na ceisteanna iniúchóireachta, ba ghá na próisis seo a leanas a dhéanamh: breathnóireacht, ceapadh ceisteanna 
(iarraidh ar fhaisnéis), comparáid agus anailís. Rinneadh an t-iniúchadh trí mheasúnú a dhéanamh ar na freagraí ar 
na ceisteanna, trí úsáid a bhaint as sonraí ó dheimhnithe agus trí aird a thabhairt ar na forálacha dlíthiúla i bhfeidhm 
le linn na tréimhse iniúchta.

Na príomhbharúlacha

240. Tá dhá leibhéal i gceist leis an gCóras Ungárach um Rianú Gairmréimeanna Céimithe. A haon, tá 
comhlacht lárnach ann ar faoina chúram atá sé bailiú, comhtháthú agus anailísiú na sonraí ar fud na tíre a eagrú, 
bunachar sonraí a chur ar bun, an mhodheolaíocht a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt do na hinstitiúidí, agus, 
a dó, tá na hinstitiúidí ardoideachais ann ar fúthu atá sé sonraí aonair a bhailiú agus a anailísiú agus tuarascálacha 
a ullmhú le haghaidh an chomhlachta lárnaigh.

241. Leis an gcóras díláraithe is féidir sonraí a chur ar fáil atá dírithe ar nádúr na fostaíochta a bhaineann 
céimithe amach, agus ceadaítear d’ollscoileanna faoin gcóras sin a gceisteanna féin a áireamh sa cheistneoir. De 
thoradh an díláraithe seo is mó an spreagadh atá ann chun an córas a bhuanú agus leas a bhaint as na sonraí 
a fuarthas ar an gcaoi sin, agus, rud eile, tá roinnt samplaí den dea-chleachtas tagtha chun cinn dá thoradh freisin.

242. San Ungáir, baintear leas as sonraí ón gCóras um Rianú Gairmréimeanna Céimithe i gcomhair na 
cinnteoireachta ar leibhéal an rialtais agus sna hollscoileanna araon. Sa chóras faisnéise ar líne a bunaíodh ar bhonn 
sonraí ón gCóras um Rianú Gairmréimeanna Céimithe cuirtear faisnéis mhionsonraithe ar fáil do mhic léinn atá 
á n-ullmhú féin le haghaidh scrúduithe iontrála ollscoileanna/coláistí, faisnéis faoi na deiseanna fostaíochta atá ar 
fáil do mhic léinn tar éis dóibh a gcéim a bhaint amach. Is iomaí duine a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin 
a bhfuil an fhaisnéis seo ann.

243. I dtaca leis na hinstitiúidí ardoideachais uile a bhí rannpháirteach san iniúchadh, bhain an líon 
riachtanach rannpháirtithe, nó os a chionn sin i gcásanna áirithe, leas as sonraí ón gcóras. Ina cheann sin, bhain 
ceithre institiúid an sprioc amach 90% dá gcuid iarchéimithe a chur ag freagairt na gceistneoirí agus sháraigh dhá 
ollscoil an sprioc sin.

244. Mar sin féin, bhí ag laghdú de réir a chéile ar fhonn na spriocghrúpaí ar a ndearnadh suirbhé freagra 
a thabhairt. Ó tá an ráta freagartha ag titim, is lú an iontaoibh is féidir a thabhairt leis na sonraí sin agus bagairt atá 
ann freisin ar inbhuanaitheacht an chórais.

245. Rinne an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta amach go raibh a gcúraimí déanta go maith ag na heagraíochtaí 
de réir na spriocanna a leagadh síos do na céimeanna éagsúla: pleanáil, comhordú, forbairt agus monatóireacht. 
A bhuí leis an bpleanáil láraithe – go sonrach pleanáil le haghaidh gairmeacha éagsúla — tháinig modhanna agus 
treoracha úsáideacha chun cinn. Chuir an dlúthchomhar gníomhach idir na heagraíochtaí láraithe agus na 
heagraíochtaí institiúideacha le cur chun feidhme rathúil an Chórais um Rianú Gairmréimeanna Céimithe.
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246. Moladh san iniúchadh gur chóir faisnéis níos iontaofa a bheith i mbunachar sonraí an Chórais um Rianú 
Gairmréimeanna Céimithe, gur chóir don Aireacht Acmhainní Daonna tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh céimithe 
a spreagadh chun freagra a thabhairt ar cheistneoirí ar líne agus gur chóir na sonraí arna mbailiú a chomhroinnt 
i bhfoirm a chuidíonn leis an mianadóireacht sonraí. Luadh freisin san iniúchadh roinnt samplaí nithiúla den dea-
chleachtas a moladh ann.

Foilsiú agus obair leantach

247. D’fhoilsigh Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na hUngáire a tuarascáil iniúchóireachta ar an 6 Deireadh 
Fómhair 2016 agus, fairis sin, réitigh sí anailís ar an ábhar bunaithe ar thorthaí an iniúchta.

248. Díríodh san anailís ar dhá phríomhfhadhb a tugadh chun solais san iniúchadh: an chúis ar leasc le 
céimithe ar a ndearnadh suirbhé freagra a thabhairt agus an chúis nár baineadh leas as na sonraí a bhaineann le 
fostú céimithe nua thar lear. Cé gur féidir cur leis an ráta freagartha, ar ndóigh, trí na coinníollacha teicniúla 
a fheabhsú agus trí fhad na gceistneoirí a laghdú, fuarthas san anailís, áfach, gurbh éard ba thábhachtaí ar deireadh 
ná an nasc idir institiúidí ardoideachais agus céimithe a neartú. Luadh inti freisin gur chóir díriú a thuilleadh ar 
iontaofacht bhunachar sonraí an Chórais um Rianú Gairmréimeanna Céimithe a mhéadú fad a bheidh an córas sin 
á fheidhmiú agus á fhorbairt. Ar an gcaoi sin, b’fhéidir go bhféadfaí scrúdú níos mine a dhéanamh ar thréithe 
fostaíochta na gcéimithe atá ag obair thar lear.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

249. Ar bhonn mholtaí an iniúchta, ba cheart tionscnamh Eorpach a chur ar bun chun céimithe a rianú agus 
cur lena bhfuil d’fhaisnéis ann faoina ngairmréim nó faoin dul chun cinn oideachasúil a rinne siad ina dhiaidh sin, 
chun tacú le feabhsuithe ar an ngairmthreoir, ar dhearadh clár, ar straitéis institiúideach agus ar cheapadh beartas. 
Ba cheart dearadh an cheistneora a leasú agus céimithe a chur ar an eolas ina thaobh ar dhóigh níos fearr. Ba cheart 
grafaicí faisnéise níos beaichte agus bunachair sonraí níos beaichte faoi ghairmeacha éagsúla a chruthú, agus 
comhroinnt idirghníomhach faisnéise a chuidíonn le mianadóireacht sonraí mar chuid de sin.



70
CUID III — Spléachadh gasta ar thuarascálacha UFInna

Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta Mhálta

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)

An Chaoi a gCuidíonn na Cistí Struchtúracha leis 
an Straitéis Eoraip 2020 i Réimsí na Fostaíochta 
agus an Oideachais

Forléargas

250. Rinneadh scrúdú sa tuarascáil seo i dtaobh ar dearadh agus ar cuireadh chun feidhme cláir oibríochtúla 
CSE agus CFRE ar chaoi a chuideodh ar bhonn éifeachtach leis an Straitéis Eoraip 2020 a thabhairt i gcrích i réimsí na 
fostaíochta agus an oideachais agus i dtaobh an raibh torthaí tosaigh na n-idirghabhálacha sin ag teacht leis an 
tuiscint sin. Thug Coiste Teagmhála na nUasfhoras Iniúchóireachta sainordú i dtaca leis an gcúram seo don 
Mheitheal um Chistí Struchtúracha. Rinneadh an t-iniúchadh comhthreomhar seo i gcomhar le hUasfhorais 
Iniúchóireachta deich mBallstát.

251. Rinneadh iniúchadh ar an gcaiteachas poiblí bliantúil foriomlán sa réimse seo, atá cothrom le EUR 
113,645,000 (tá réimsí an oideachais agus na fostaíochta san áireamh anseo), agus baineann EUR 20,800,000 (CSE, Ais 
1) de sin le réimse na fostaíochta (le réimse uile na fostaíochta agus ní leis an bhfostaíocht le haghaidh daoine óga 
amháin).

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

252. Ba é an tÚdarás Bainistíochta i Málta an príomhiniúchaí agus cuimsíodh an tréimhse idir 2014 agus 2016 
san iniúchadh. Agus í ag tabhairt faoi na cuspóirí ar ar beartaíodh, rinne Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta Mhálta 
tagairt do raon foinsí faisnéise. Mar chuid den taighde a rinneadh, tugadh faoi léirbhreithniú ar an litríocht ar an 
ábhar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, rinneadh grinnanailís ar an gcreat dlíthiúil ábhartha agus tarraingíodh 
doiciméadacht suas go sonrach do chás Mhálta. I dtaca leis an litríocht a bhaineann leis an Aontas Eorpach dár 
tagraíodh, is éard a bhí i gceist léi ná an Straitéis Eoraip 2020 mar aon le treoirdhoiciméid le haghaidh na 
dTosaíochtaí Infheistíochta, an creat feidhmíochta agus cur i bhfeidhm an chreata dhlíthiúil ar fud na mBallstát.

253. I dtaca leis an iniúchadh seo, tá tábhacht ar leith leis an reachtaíocht ábhartha a bhaineann leis na 
gnéithe éagsúla d’fheidhmeanna na gclár oibríochtúil. Go baileach, is éard atá sa chreat dlíthiúil ábhartha sin, inter 
alia, trí rialachán ón Aontas Eorpach a bhaineann le 2013 (1301/2013, 1303/2013 agus 1304/2013) atá dírithe ar 
fhorálacha coiteanna agus ginearálta na gcistí seo a leanas: na Cistí Forbraíochta Réigiúnaí agus Sóisialta, an Ciste 
Comhtháthaithe, an Ciste Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus an Ciste Muirí agus Iascaigh.
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254. Is é a bhí sa doiciméadacht a bhaineann go sonrach le Málta ná Comhaontú Comhpháirtíochta Mhálta, 
Clár Náisiúnta 2015 um Athchóiriú (CNA), na moltaí ón gComhairle agus na moltaí tír-shonracha, na cláir oibríochtúla 
a glacadh, rialacha incháilitheachta agus meastóireachtaí ex-ante, mar aon le doiciméadacht inmheánach a rinne an 
Rannóg um Chomhordú Pleanála agus Tosaíochtaí (ina cáil mar Údarás Bainistíochta) a tharraingt suas chun díriú ar 
na príomhspriocanna a aithníodh sa Straitéis Eoraip 2020.

255. I rith an iniúchta seo, rinne an Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta agallaimh leathstruchtúrtha leis an Údarás 
Bainistíochta. Anuas ar na hagallaimh a rinneadh, d’iarr an Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta an doiciméadacht 
tacaíochta agus soiléirithe, nuair ba ghá sin. Bhí na hagallaimh bunaithe ar threoirleabhar caighdeánach agallaimh 
a ghlac an Mheitheal. Trí phríomhchuid a bhí sa doiciméad seo, mar atá:

 ο faisnéis ghinearálta lena dtugtar forléargas ar na cláir oibríochtúla sna Ballstáit a bhaineann le 
hoideachas agus le fostaíocht;

 ο dearadh na gclár oibríochtúil d’fhonn léargas a thabhairt ar an gcaoi ar tarraingíodh suas na cláir 
oibríochtúla iniúchta agus d’fhonn a fháil amach an raibh na cláir sin ag teacht le spriocanna Eoraip 
2020; agus

 ο cur chun feidhme na gclár oibríochtúil, lena dtugtar aghaidh ar na tionscadail fhormheasta 
a roghnaíodh le hathbhreithniú chun a fháil amach cá mhéad a chuidigh na tionscadail sin le 
príomhspriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach nó cá mhéad a chuideoidís leis sin amach anseo.

256. Rinneadh an obair allamuigh idir mí na Bealtaine 2016 agus mí na Samhna 2016.

Na príomhbharúlacha

257. I dtaca le hullmhú na gclár oibríochtúil, fuair an Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta gur tarraingíodh suas iad 
tar éis athbhreithniú forleathan a dhéanamh ar na tosaíochtaí, na rioscaí agus na dúshláin náisiúnta, go raibh na 
haireachtaí uile ar an leibhéal náisiúnta rannpháirteach ann agus gurbh é an tAonad um Chlárú a rinne an comhordú 
i dtreo is go mbeadh an cur chuige aonfhoirmeach. Ina theannta sin, i bhformhór mór na gcásanna cuireadh na 
moltaí a rinneadh sna meastóireachtaí ex-ante i bhfeidhm mar ab iomchuí. Rinne an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta 
amach go raibh na cláir oibríochtúla ag teacht go soiléir le riachtanais na tíre, leis na moltaí ón gCoimisiún agus leis 
na rioscaí agus na dúshláin a aithníodh.

258. Trí is tríd, bhí an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta den tuairim go gcuideodh na táscairí a roghnaíodh le 
spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach san iomlán. Bhí beagán laigí, áfach, i gcuid de na Tosaíochtaí Infheistíochta 
sonracha óir níor soláthraíodh faisnéis mhionsonraithe ar an gcaoi a bhfeidhmíonn siad agus an fhaisnéis féin 
a cuireadh ar fáil, bhí sí doiléir. Shíl an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta go raibh na táscairí toraidh le haghaidh Chlár 
Oibríochtúil I insroichte, in ainneoin sonraí áirithe a bheith in easnamh, agus go raibh na táscairí toraidh le haghaidh 
Chlár Oibríochtúil II réadúil agus uaillmhianach den chuid ba mhó.

259. I dtaca le héifeachtúlacht agus éifeachtacht ionchasach na dtionscadal, bhí naisc shoiléire idir na 
tionscadail féin agus na cuspóirí sonracha agus táscairí toraidh a ghabhann leo agus cuireadh dóthain treorach ar 
fáil.
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260. Bhí na córais a cuireadh i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar na táscairí leordhóthanach agus 
b’fhéidir na sonraí a bhailiú agus a anailísiú ar bhonn tráthúil dá mbarr. Ar na Coistí Monatóireachta bhí ionadaíocht 
ó gach údarás ábhartha ach amháin an tÚdarás Iniúchóireachta, ar a lorgaítí comhairle ar bhonn ad hoc.

261. Cuireadh dóthain treorach ar fáil d’iarratasóirí faoi na cláir oibríochtúla agus na tionscadail, faoi conas 
iarratas a dhéanamh, agus b’fhéidir leo freastal ar sheisiúin faisnéise.

262. Ba léir go rabhthas de réir an dea-chleachtais i dtaca leis an gCoiste Comhordúcháin Idir-aireachta agus 
na Fochoistí Earnálacha tánaisteacha a chur ar bun d’fhonn acmhainní a uasmhéadú agus d’fhonn forluí agus 
athobair a íoslaghdú. Chuir na Coistí ionchur agus treoir straitéiseach ar fáil i dtaca leis an gclárthréimhse 
2014–2020.

Moltaí

263. Amach ó easnaimh shonracha áirithe ar na táscairí, mar atá luaite thuas sna barúlacha, níl aon mholtaí 
ginearálta le déanamh ag an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta a bhfuil tábhacht shuntasach leo nó a thugann aghaidh 
ar réimsí leathana riosca le gur fiú tuilleadh plé a dhéanamh orthu. Ní mór a mheabhrú gur bhac ar an Oifig seo 
ceangal a bheith uirthi tabhairt faoina hanailís le linn na tréimhse a bhí ceaptha le haghaidh an athbhreithnithe féin 
mar nach raibh an clárthréimhse ach ina tús an uair sin.

Foilsiú agus obair leantach

264. Foilsíodh an tuarascáil i bhfoirm leictreonach ar shuíomh gréasáin na hOifige Náisiúnta Iniúchóireachta 
an 1 Feabhra 2017. Cuireadh preaseisiúint amach i dteannta na tuarascála. Ní dhearnadh aon obair leantach go fóill.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

265. I gcás ina ndéanfar athbhreithniú ar na cláir oibríochtúla tá an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta den tuairim 
gur cheart torthaí agus conclúidí na tuarascála seo a chur san áireamh san athbhreithniú sin.
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Uasoifig Iniúchóireachta na Polainne

Najwyższa Izba Kontroli

Cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre do dhaoine 
dífhostaithe in oifigí riaracháin phoiblí

Forléargas

266. Tá socruithe eagraíochtúla oiriúnacha curtha ar bun ag oifigí riaracháin phoiblí le haghaidh cúrsaí oiliúna 
do mhic léinn agus céimithe agus socrúcháin oibre do dhaoine dífhostaithe45. Mar sin féin, ní bhíonn a gcáilíocht 
siúd chomh hard agus is gá i gcónaí. Dá bhrí sin, fágann sin nach mbíonn siad chomh húsáideach céanna do 
rannpháirtithe agus iad ar thóir fostaíochta. San am céanna, tá an dífhostaíocht i measc céimithe ar cheann de 
phríomhfhadhbanna an mhargaidh saothair, agus, de réir Straitéis 2020 Maidir le Caipiteal Daonna a Fhorbairt, is 
toradh é sin inter alia ar neamhréir idir na riachtanais atá ann faoi láthair, ar thaobh amháin, agus leibhéal agus scóip 
na gcúrsaí oiliúna agus na socrúchán oibre ar an taobh eile.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

267. Chuaigh 24 eintiteas phoiblí faoi iniúchadh, mar atá: 17 n-oifig riaracháin phoiblí (dhá aireacht, cúig oifig 
chúigeacha, cúig údarás bhardasacha/áitiúla agus cúig údarás cheantair) agus seacht n-ollscoil ó shé chúige.

268. Roghnaíodh na heintitis ar bhonn an lín ba mhó cúrsaí oiliúna agus socrúchán oibre a cuireadh ar fáil do 
dhaoine dífhostaithe agus a reáchtáladh in 2013, 2014 agus sa chéad leath de 2015.

269. Le raon feidhme an iniúchta cuimsíodh cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre do mhic léinn agus do 
dhaoine dífhostaithe.

270. Bhain an t-iniúchadh leis an tréimhse ón 1 Eanáir 2013 go dtí gur tugadh i gcrích gníomhaíochtaí 
iniúchóireachta gach aonaid iniúchóireachta agus rinneadh an t-iniúchadh féin idir an 17 Meán Fómhair agus an 31 
Nollaig 2015.

45 Sa Pholainn is é atá i gceist le socrúcháin oibre próiseas lena ngnóthaíonn duine dífhostaithe scileanna praiticiúla le linn dó cúraimí a dhéanamh 
ar láthair oibre ach déanann sé amhlaidh gan conradh fostaíochta a thabhairt i gcrích.
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Na príomhbharúlacha

271. Ar an iomlán, bhí go leor ullmhúcháin déanta ag na hoifigí riaracháin le haghaidh na gcúrsaí oiliúna agus 
na socrúchán oibre. In dhá chás eisceachtúla, ghlac na heintitis leis an iomad rannpháirtithe agus ar an gcaoi sin 
sháraigh siad a gcumas eagrúcháin. Tá na cúrsaí oiliúna á rialú ag conarthaí nó comhaontuithe idir na hoifigí agus na 
coláistí nó na hollscoileanna, agus tá na socrúcháin oibre á rialú ag conarthaí idir na hoifigí agus na hoifigí saothair. 
Sanntar meantóirí do na printísigh agus na hoiliúnaithe, ach i gcásanna áirithe bhí meantóirí ann ar sannadh lear 
mór daoine dóibh (suas le dháréag). I gcás meantóirí ollscoile, tharlaíodh sé ar uairibh gur meantóireacht bharúlach 
a bhí i gceist óir bhí cuid de na cúrsaí oiliúna ar siúl i rith na laethanta saoire agus na meantóirí féin ar saoire. 
I gcásanna áirithe tharla aon mheantóir amháin a bheith freagrach as líon ollmhór mac léinn (sna cásanna is measa 
breis agus 800 mac léinn i rith na bliana acadúla).

272. I bhformhór mór na n-oifigí ar ar tugadh cuairt níor íocadh aon liúntais oiliúna leis na meantóirí, cé go 
bhforáiltear do na liúntais sin sa reachtaíocht ábhartha (an reachtaíocht maidir le gairmphrintíseachtaí) i gcás nach 
bhfuil an meantóir díolmhaithe (ar bhonn páirteach ar a laghad) ó chúraimí oibre le linn na gcúrsaí oiliúna. Thug na 
hiniúchóirí le fios gurbh éagórach an ní é go bhfuil meantóirí mac léinn ó scoileanna poiblí i dteideal cistiú breise 
a fháil faoin dlí atá ann cheana ach nach amhlaidh atá i gcás meantóirí mac léinn ó scoileanna príobháideacha (cuir 
i gcás, féadfaidh siad oibriú san ionad céanna agus na gníomhaíochtaí ceannann céanna a dhéanamh).

273. I dtaca leis an malartú faisnéise idir na hollscoileanna agus na hoifigí, níl sé ag feidhmiú go hiomlán, go 
háirithe i gcás an chláir um chúrsaí oiliúna. Ní raibh aon teagmháil ag meantóirí sna hoifigí leis na hionadaithe ó na 
hollscoileanna agus cuireadh cúrsaí oiliúna áirithe ar siúl lasmuigh de raon feidhme an chláir.

274. I ndiaidh na tréimhse oiriúnúcháin tosaigh, ba ghnách le daoine óga dífhostaithe a bhí i mbun socrúchán 
oibre cúraimí a dhéanamh a bhí cosúil leis na cúraimí a dhéanadh fostaithe na hoifige i gceist. I gcás cúrsaí oiliúna 
agus socrúcháin oibre, tugadh na cúraimí ba shimplí do na rannpháirtithe le déanamh, ar mhinic cúraimí meicniúla 
iad, cuir i gcás obair fótachóipeála (mar sin a bhí i gcás trian de na príntísigh).

275. Thug iniúchóirí na hUasoifige Iniúchóireachta easnaimh eile faoi deara freisin i naoi gcinn de na hoifigí 
(corradh le 50%). Bhain na heasnaimh sin le hoiliúint sláinte agus sábháilteachta; mar shampla, daoine 
neamhúdaraithe a bheith i mbun na seisiún oiliúna sin. In dhá oifig bhí sonraí pearsanta á bpróiseáil ag printísigh 
agus oiliúnaithe nach raibh an t-údarú ceart chuige sin acu, rud nach bhfuil ag cloí le forálacha an Achta um 
Chosaint Sonraí Pearsanta.
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276. Sna haireachtaí agus sna hoifigí cúigeacha ar a ndearnadh iniúchadh, ní raibh ach 75 dhuine 
rannpháirteach sna cúrsaí oiliúna i rith na tréimhse iniúchta. Is ionann sin agus an ceathrú cuid den líon a bhí 
beartaithe i dtreoirchlár oiliúna an rialtais. Ceapadh an beart sa chaoi is go mbeadh na hoifigí níos oscailte 
d’oiliúnaithe agus chun cúrsaí archaighdeáin oiliúna a chur ar fáil.

277. In 52.5% de na cásanna, agus sa mhéid sin amháin, is ea a d’éirigh le daoine a rinne socrúcháin oibre do 
dhaoine dífhostaithe in oifig riaracháin phoiblí fostaíocht a bhaint amach laistigh de thrí mhí tar éis dheireadh na 
tréimhse, ar an ábhar nárbh fhéidir do na hoifigí post a chinntiú dóibh de thoradh nósanna imeachta iomaíochta.

278. I dtrí oifig, na tuairimí deiridh a cumadh faoi na hoiliúnaithe, bhí siad cineálach, is é sin le rá scríobhadh 
iad ar an tslí chéanna agus cuireadh i dtoll a chéile iad de réir múnla seanchaite, rud a fhágann gur lú an leas is féidir 
le fostóirí ionchasacha a bhaint astu amach anseo.

Moltaí

279. Tá léirithe ag an Uas-oifig Iniúchóireachta go bhfuil gá le comhar níos dlúithe idir na comhlachtaí sin atá 
ag moladh cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre agus na haonaid ina mbeidh siad ar siúl agus go bhfuil gá le 
gníomhaíocht iomchuí ag údaráis phoiblí d’fhonn na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 ➤ folúntais mar aon leis na rialacha agus critéir iontrála a fhoilsiú;

 ➤ ceangal a chur ar na comhlachtaí atá ag moladh cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre cláir don chúrsa 
oiliúna/socrúchán oibre a sholáthar i ngach cás;

 ➤ measúnú cóir a dhéanamh ar na cúrsaí oiliúna agus na socrúcháin oibre, agus sainscileanna atá 
gnóthaithe ag na hoiliúnaithe a aithint;

 ➤ a chur ar chumas na mac léinn páirt a ghlacadh in intéirneachtaí deonacha, cuir i gcás cúrsaí oiliúna 
do chéimithe;

 ➤ meastóireacht a dhéanamh ar na cúrsaí oiliúna agus na socrúcháin oibre arna n-eagrú in oifig faoi 
leith.

280. Thug an Uas-oifig Iniúchóireachta dá haire freisin nár tugadh aon liúntais do mheantóirí na mac léinn 
i scoileanna príobháideacha agus chuir sí togra ábhartha faoi bhráid an Phríomh-Aire.
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Foilsiú agus obair leantach

281. D’fhormheas Uachtarán na hUas-oifige Iniúchóireachta an fhaisnéis faoi thorthaí an iniúchta an 6 
Meitheamh 2016 agus foilsíodh an phreaseisiúint faoi thorthaí an iniúchta an 18 Lúnasa 2016 ar shuíomh gréasáin na 
hUas-oifige Iniúchóireachta.

282. San iomlán, rinne na hiniúchóirí 60 conclúid i ndiaidh an iniúchta a d’fhormheas cinn urra na n-eintitis 
iniúchta le cur chun feidhme.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

283. Táthar ag súil leis go gcuideoidh an tuarascáil agus na conclúidí a thig aisti le feabhas a chur ar na 
socrúcháin oibre agus na cúrsaí oiliúna tríd an bpróiseas earcaíochta le haghaidh socrúcháin oibre agus cúrsaí 
oiliúna a dhéanamh níos trédhearcaí, le líon na socrúchán oibre agus na gcúrsaí oiliúna ar ardchaighdeán a mhéadú, 
agus le scóip agus déine an chomhair a threisiú idir na hollscoileanna/coláistí agus na heagraíochtaí ina bhfuil na 
socrúcháin oibre ar siúl.
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Cúirt Iniúchóirí na Portaingéile

Tribunal de Contas

Iniúchadh ar an bPlean Straitéiseach maidir le 
hInfhostaitheacht i Measc na hÓige a Chur chun 
Cinn – “Impulso Jovem”

Forléargas

284. Cuireadh an t-iniúchadh ar bun ar iarratas ó Pharlaimint na Portaingéile agus é de chuspóir ginearálta 
aige measúnú a dhéanamh ar chórais bhainistíochta agus rialaithe an Phlean Straitéisigh “Impulso Jovem” agus ar 
chur chun feidhme an Phlean sin, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 ο saintréithe "Impulso Jovem", Plean Straitéiseach ina gcuimsítear tionscnaimh chun infhostaitheacht 
i measc na hóige a chur chun cinn, na saintréithe sin a léiriú ó thaobh a struchtúir eagraíochtúil, 
a phróisis cinnteoireachta agus a chórais bainistíochta agus rialaithe;

 ο anailís a dhéanamh ar chuspóirí an phlean agus oiriúnacht na n-acmhainní a cuireadh in áirithe dó;

 ο measúnú a dhéanamh ar a mhéid a baineadh amach na cuspóirí a bhí leis an bplean "Impulso Jovem" 
(mí an Mheithimh 2012 go mí na Nollag 2013) ó thaobh cur chun feidhme fisiciúil agus airgeadais.

285. Ba é an tréimhse idir mí an Mheithimh 2012 agus mí na Nollag 2013 a cuimsíodh san iniúchadh.

286. Ba iad spriocanna an Phlean Straitéisigh “Impulso Jovem” EUR 932.3 milliún de chistiú Eorpach a chur ar 
fáil (EUR 204.7 milliún ó CSE agus EUR 727.6 milliún ó CFRE).

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

287. Ba é “Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, an príomhúdarás náisiúnta maidir le fostaíocht 
agus oiliúint, ba é sin an príomhiniúchaí agus chuathas i gcomhairle freisin le linn an iniúchta le hÚdarás 
Deimhniúcháin CSE agus CFRE, le hÚdaráis Bhainistíochta agus Comhlachtaí Idirmheánacha na bpríomhchlár 
oibríochtúil lena mbaineann, agus le heintitis phoiblí eile atá páirteach i gcur chun feidhme an Phlean Straitéisigh 
“Impulso Jovem”.
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288. Ceapadh an t-iniúchadh i gcomhréir leis na modhanna agus na teicnící a bhfuil glactha leo go ginearálta 
agus atá le fáil i Lámhleabhar Iniúchóireachta agus Nósanna Imeachta Tribunal de Contas.

289. D’fhonn na ceanglais incháilitheachta a dheimhniú agus d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar na 
nósanna imeachta um rialú agus monatóireacht a dhéanamh ar “Impulso Jovem” agus ar na híocaíochtaí a rinneadh, 
roghnaíodh samplaí neamhstaidrimh.

290. I dtaca leis na fíoruithe a rinneadh, cuireadh san áireamh iontu na haiseanna agus na bearta uile 
a cuimsíodh sa Phlean Straitéiseach agus rinneadh iniúchadh ar thionscadail ar gach ais mar chuid de na fíoruithe 
sin.

291. Bhí comhalta amháin de Tribunal de Contas freagrach as an iniúchadh agus d’fhormheas an seisiún 
iomlánach den dara Roinn de Tribunal de Contas an t-iniúchadh. Chuir gach duine den seisear comhaltaí eile 
a mbarúlacha ar fáil.

292. Bhí triúr iniúchóirí ar an bhfoireann iniúchóireachta agus príomhiniúchóir ina chomhordaitheoir orthu.

293. Rinneadh an t-iniúchadh idir mí na Nollag 2013 agus mí na Samhna 2016.

Na príomhbharúlacha

294. Ní raibh córas éifeachtúil bainistithe agus comhiomlánaithe faisnéise ar fáil chun tacú le bainistiú, 
monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar “Impulso Jovem”.

295. Léiríonn na torthaí gur mhór idir an chaoi ar cuireadh an plean chun feidhme agus na bearta a bhí 
beartaithe i dtosach. Ní hamháin gurbh é an timpeallacht dheacair eacnamaíoch ba chúis leis sin go pointe áirithe 
ach tugadh roinnt céimeanna ar gcúl nuair a bhí na bearta nua á gcur chun feidhme, agus b’éigean na bearta 
tacaíochta gaolmhara a chur siar freisin dá bhrí sin. Rud eile faoi deara na torthaí sin a bheith mar atá ná go raibh 
“Clár Intéirneachtaí” níos tarraingtí ann cheana le linn do chéadchéimeanna an phlean a bheith á gceapadh, agus 
iad in iomaíocht leis an bplean. Rud eile, ba lú na costais rannpháirtíochta a chuir na hintéirneachtaí ar thairbhithe 
agus/nó tionscnóirí agus b’fhéidir leo tréimhse intéirneachta níos faide a thairiscint dá bhrí sin agus réigiún Liospóin 
a chuimsiú.

296. Tuaradh i dtosach go ndéanfaí tuairim agus EUR 932.3 milliún d’infheistiú in “Impulso Jovem”, 
formheasadh EUR 444.3 milliún d’infheistiú ansin agus ba é an t-infheistiú a rinneadh sa deireadh chun an plean 
a chur i ngníomh ná EUR1 87.4 milliún , mar atá ráta forghníomhúcháin 42.2 %.

297. Mar chionmhaireacht de líon iomlán na ndaoine dífhostaithe faoi bhun 30 bliain d’aois atá cláraithe in 
ionaid fostaíochta an 31 Nollaig 2012 (171 994 dhuine), is ionann agus timpeall 54.6% den líon sin líon na ndaoine 
óga atá fostaithe faoin bplean “Impulso Jovem” (93 989 nduine) agus 23.0% (39 736) gan a bheith cláraithe 
a thuilleadh in ionaid fostaíochta.

298. Ní raibh eolas ag IEFP ar an leibhéal infhostaitheachta sna réimsí oiliúna éagsúla.
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Moltaí

299. Ós rud é go ndearnadh monatóireacht ar an bplean “Impulso Jovem” mar chuid den Phlean Náisiúnta 
maidir le cur chun feidhme na Ráthaíochta don Aos Óg, atá áirithe sa chlárthréimhse nua 2014–2020, ag seo na 
moltaí a rinneadh:

 ➤ córas faisnéise domhanda atá comhiomlánaithe agus altach a chinntiú;

 ➤ meastóireacht a dhéanamh ar na torthaí i dtaca le hinfhostaitheacht de réir réimse oiliúna;

 ➤ monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn daoine óga a bhfuil leibhéal íseal oideachais acu, ar an 
gcaoi a n-éiríonn leo an oiliúint a thabhairt chun críche agus ar a lánpháirtiú sa mhargadh saothair.

 ➤ géarú ar na seiceálacha ar an láthair le hais na seiceálacha ar an bplean "Impulso Jovem”.

Foilsiú agus obair leantach

300. Cuireadh an tuarascáil i láthair Pharlaimint na Portaingéile an 6 Eanáir 2017 agus foilsíodh í i bhfoirm 
leictreonach ar leathanach gréasáin Tribunal de Contas. Bhí nóta láithreoireachta ag gabháil leis an tuarascáil.

301. Mar nós imeachta caighdeánach, tá obair leantach le déanamh ar an tuarascáil sé mhí tar éis a foilsithe. 
Go dtí go gcuirfear na moltaí uile chun feidhme (nó go ndiúltófar scun scan iad a chur chun feidhme agus údar cuí 
leis sin, nó go mbeidh siad dulta as feidhm ar chúiseanna oibiachtúla eile) leanfaidh an fhoireann iniúchóireachta 
uirthi de mheasúnú nua a dhéanamh gach bliain ar stádas na moltaí nár cuireadh i bhfeidhm fós.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

302. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh na torthaí seo a leanas den tuarascáil agus de na moltaí a ghabhann léi:

 ο feabhsuithe ar an gcóras faisnéise a chuideoidh le cinntí bainistíochta agus beartais;

 ο eolas níos fearr a bheith ann ar an nasc idir na réimsí oiliúna agus ceist na hinfhostaitheachta;

 ο lánpháirtiú daoine óga sa mhargadh saothair ag a bhfuil leibhéal íseal scolaíochta a rianú ar bhealach 
níos fearr;

 ο nósanna imeachta feabhsaithe um rialú a bheith ann do na cineálacha deontas seo.
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Uas-oifig Iniúchóireachta na Slóvaice

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Iniúchadh ar úsáid éifeachtúil agus éifeachtach 
acmhainní ón mbuiséad náisiúnta arna gcur in 
áirithe do chéimithe ó rogha ollscoileanna chun 
iad a ullmhú le dul chun cinn sa mhargadh 
saothair, agus iniúchadh ar an gcaoi ar baineadh 
amach táscairí eacnamaíocha áirithe agus táscairí 
a chuirtear i bhfeidhm sa phróiseas foghlama 
agus teagaisc

Forléargas

303. Díríodh san iniúchadh seo ar mhéadú líon na ndaoine atá i mbun stáidear in ollscoileanna le hais a bhfuil 
ar fáil de dheontais ón mbuiséad náisiúnta. Ina theannta sin, rinneadh scrúdú ar an gcaoi ar chuidigh na deontais sin 
le rath na gcéimithe sa mhargadh saothair.

304. In 2013 ní raibh ach míle post ar fáil do chéimithe ollscoile i margadh saothair na Slóvaice. Sa dara ráithe 
de 2013, bhí breis agus 27 000 duine ag a bhfuil céim ollscoile gan fostaíocht. Fuarthas san iniúchadh go gcuireann 
córas ardoideachais na Slóvaice barraíocht céimithe amach agus níl aon chomhghaol ann idir riachtanais an 
mhargaidh saothair agus na cineálacha céimithe a fhágann na hollscoileanna.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

305. Ba iad na príomhiniúchaithe Aireacht Oideachais na Slóvaice agus deich gcinn d’ollscoileanna poiblí sa 
tSlóvaic.

306. Rinneadh sonraí eacnamaíocha agus sonraí eile nach iad a anailísiú, a shintéisiú, a chur i gcomparáid le 
chéile agus a chatagóiriú. Rinneadh athbhreithniú ar rátaí ratha na mac léinn i gcás dámhanna faoi leith agus 
bunaíodh suirbhé fostaíochta ar shonraí ó Oifigí Saothair. Dearadh ceistneoir le haghaidh céimithe ollscoile d’fhonn 
faisnéis a bhailiú faoin gcaoi ar éirigh leo sa mhargadh saothair agus faoina shásta a bhí siad le cáilíocht 
a n-oideachais. Ar na doiciméid a athbhreithníodh bhí Cuntas Deiridh Rannóg Buiséid na hAireachta Oideachais, 
Tuarascálacha Bliantúla maidir le cur chun feidhme bhuiséid na n-ollscoileanna, Tuarascálacha Bliantúla ar 
Ghníomhaíochtaí, comhaontuithe deontais, etc.

307. Ba é ba chuspóir don iniúchadh scrúdú a dhéanamh ar úsáid éifeachtúil agus éifeachtach acmhainní ón 
mbuiséad náisiúnta arna gcur in áirithe do chéimithe ó rogha ollscoileanna chun iad a ullmhú le dul chun cinn sa 
mhargadh saothair trí shé cheist a chur faoi na nithe seo a leanas: a éifeachtaí a bhí an leas a baineadh as cistiú ón 
rialtas chun cur le ráta fostaíochta na gcéimithe, ar baineadh amach na cuspóirí a bhí leis an gcistiú sin, a luaithe 
a d’aimsigh cuardaitheoirí post fostaíocht, an comhghaol idir soláthar foirne agus torthaí na mac léinn, a shásta 
a bhí na mic léinn lena gcuid oideachais agus rannpháirtíocht na bhfostóirí san oideachas.
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308. Rinneadh an t-iniúchadh idir an 27 Bealtaine agus an 6 Nollaig 2013.

Na príomhbharúlacha

309. Ar an mórgóir, chuir ollscoileanna an iomad céimithe amach agus níorbh fhéidir leo sin fostaíocht 
a aimsiú ina rogha réimse staidéir agus ní raibh na réimsí staidéir sin ag teacht faoi mar ba ghá le riachtanais an 
mhargaidh saothair. Maidir le leithdháileadh cistí ón mbuiséad náisiúnta ar ollscoileanna, níl sin ach ag brath go 
páirteach ar an gcaoi a n-éiríonn le céimithe sa mhargadh saothair. Is ar bhonn líon na mac léinn, den chuid is mó, 
a bhronntar deontais ar ollscoileanna; ní bhaintear leas as idir 10% agus 20% de na deontais sin agus tugtar ar 
aghaidh iad, mar sin, go dtí an bhliain dár gcionn. Ó bhí an cóimheas idir mic léinn agus ollúna ard d’fhág sin 
cionmhaireacht níos airde de mhic léinn in aghaidh gach ollaimh ann. Idir 2010 agus 2012 theip ar bhreis agus 15% 
de chéimithe dul isteach sa mhargadh saothair, rud a d’fhág go raibh úsáid neamhéifeachtúil á bhaint as acmhainní 
an bhuiséid náisiúnta EUR 55 570 000. Léiríodh i gceistneoir an iniúchta gur mheas breis agus 60% de na céimithe go 
raibh leas á bhaint acu as an oiliúint a cuireadh orthu san ollscoil agus go raibh post buan ag 26.3% de na céimithe. 
Ba mhór ag corradh le 90% díobh cáilíocht an oideachais ollscoile a bhí acu ach ní roghnódh ach 52% díobh an 
t-ábhar léinn céanna athuair.

Moltaí

310. Rinneadh roinnt moltaí d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an dhífhostaíocht i measc céimithe agus d’fhonn 
a chinntiú go ndíreofar ar bhealach níos fearr ar an oiliúint agus na scileanna is gá don mhargadh saothair a chur ar 
fáil do mhic léinn trí fheabhas a chur ar fhaisnéis, comhar agus dreasachtaí. Ag seo thíos na príomh-mholtaí 
a rinneadh:

 ➤ athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar na modhanna leithdháilte deontas agus smaoineamh ar 
thús áite a thabhairt d’ollscoileanna ar léir gur fearr a éiríonn lena gcéimithe sa mhargadh saothair;

 ➤ athmheasúnú a dhéanamh ar na cuspóirí agus spriocanna nua a leagan síos san fhochlár 077 11 – 
Providing university education and managing universities [077 11 - Oideachas ollscoile a sholáthar agus 
ollscoileanna a bhainistiú];

 ➤ ba cheart don Aireacht Oideachais agus ollscoileanna poiblí oibriú i gcomhar leis an nGníomhaireacht 
um Árachas Sóisialta agus leis an Aireacht Saothair chun uirlisí a cheapadh le faisnéis iontaofa 
chothrom le dáta a chur ar fáil chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a n-éiríonn le céimithe sa 
mhargadh saothair;

 ➤ ba cheart don Aireacht Oideachais an creat leithdháilte cistí a chur in oiriúint ionas go gcuirfear 
tacaíocht ar fáil d’ollscoileanna ar léir gur fearr a éiríonn lena gcéimithe sa mhargadh saothair;

 ➤ athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Náisiúnta um Athchóiriú don chéad tréimhse eile;

 ➤ Córas Faisnéise na Seirbhísí Fostaíochta a fhairsingiú d’fhonn ollscoileanna a nascadh le hOifigí 
Saothair ionas go mbeidh rochtain ar líne ag ollscoileanna ar shonraí a bhaineann le staid a gcéimithe 
sa mhargadh saothair;
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 ➤ an cur síos ar phróifíl na gcéimithe a chomhchuibhiú agus réimsí aonair staidéir a chatagóiriú de réir 
scéim an chláir staidéir;

 ➤ táscaire a thabhairt isteach le gur féidir monatóireacht a dhéanamh ar líon na mac léinn nach 
n-éiríonn leo a gcuid staidéir a chríochnú;

 ➤ an chomhéifeacht ualaithe i dtaca le rath sa mhargadh saothair a mhéadú.

Foilsiú agus obair leantach

311. Foilsíodh an tuarascáil an 7 Eanáir 2014 agus cuireadh í faoi bhráid an Phríomh-Aire, an Aire Oideachais 
agus na gcoistí parlaiminte ábhartha Slóvacacha.

312. Déanfar obair leantach ar chur chun feidhme mholtaí na tuarascála in iniúchtaí a dhéanfar amach anseo.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

313. Ba cheart don tuarascáil agus do na moltaí cuidiú le húsáid níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí a bhaint 
as na hacmhainní buiséid le haghaidh ardoideachais agus cur leis an ráta fostaíochta i measc céimithe ollscoile.
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Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na Ríochta 
Aontaithe
UK National Audit Office

Luach a bhaint amach tríd an gclár printíseachtaí

Forléargas

314. Scrúdaíodh sa tuarascáil seo an bhféadfadh an Roinn Oideachais a léiriú go raibh luach ar airgead á fháil 
ar an gclár printíseachtaí, ar fostóirí is mó ná riamh atá ina bhun.

315. Shíl na rialtais éagsúla, ceann i ndiaidh a chéile, go raibh tábhacht an-mhór ag printíseachtaí chun 
scileanna a fhorbairt, agus is cuid ríthábhachtach iad, mar sin, de na pleananna le haghaidh fáis agus táirgiúlacht 
fheabhsaithe. Rud eile, cuidíonn siad le torthaí níos fearr a fháil do dhaoine óga agus leis an éagsúlacht a spreagadh 
sa láthair oibre. Ceaptar nach ndéanfadh fostóirí suim optamach ó thaobh na heacnamaíochta de a infheistiú san 
oiliúint, printíseachtaí san áireamh, mura mbeadh idirghabháil an rialtais.

316. Tháinig fás suntasach ar líon na bprintíseachtaí le blianta beaga anuas agus rinne an Roinn Oideachais an 
clár printíseachtaí a fhairsingiú a thuilleadh. San am céanna shocraigh sí gur fostóirí níos mó ná riamh a bheadh 
i mbun an chláir agus a chuirfeadh an cistiú ar fáil ina chomhair. Rinneadh leasuithe suntasacha chun tacú le cur 
i gcrích an chláir, lena n-áirítear an cuspóir beartais chun printíseachtaí nua a éascú, caighdeáin nua maidir le 
printíseachtaí a bhí le leagan síos ag grúpaí fostóirí agus bunchistiú bunaithe ar thobhach a leagfaí ar fhostóirí.

An chaoi a ndearnadh an t-iniúchadh

317. Ba í an Roinn Oideachais an príomhiniúchaí agus le linn an iniúchta bhí clár aistrithe casta maidir le 
printíseachtaí ar siúl aici, clár nach raibh ach ina thús. Ba é ab aidhm do thuarascáil na hOifige Náisiúnta 
Iniúchóireachta eolas a thabhairt faoin gcaoi a ndearna sí an t-aistriú a bhainistiú agus meastóireacht a dhéanamh ar 
na hiarrachtaí a rinneadh go nuige sin chun cur leis an luach ar airgead a fuarthas ón gclár printíseachtaí ar fostóirí is 
mó ná riamh atá ina bhun. Cuimsíodh trí phríomhréimse san iniúchadh feidhmíochta, mar atá:

 ο aidhmeanna an chláir a shainiú agus an rath atá air a thomhas;

 ο feabhas a chur ar cháilíocht na bprintíseachtaí aonair;

 ο déileáil le rioscaí do cháilíocht agus luach na bprintíseachtaí.
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318. Rinneadh fianaise an iniúchta a bhailiú idir mí na Nollag 2015 agus mí na Bealtaine 2016.

319. Rinneadh agallaimh leathstruchtúrtha leo seo a leanas agus tugadh cuairt orthu freisin: cúig chomhlacht 
maoirseachta, seachtar soláthraithe oiliúna, 19 bhfostóir agus gcomhlacht ionadaíocha ó na tionscail gluaisteán, 
tógála agus seirbhísí gairmiúla, dhá chomhpháirtíocht fiontraíochta agus deich ngrúpa d’ionadaithe geallsealbhóirí.

Na príomhbharúlacha

320. Maidir le haidhmeanna an chláir a shainiú agus an rath atá air a thomhas, níor leag an Roinn Oideachais 
síos conas a bhainfeadh sí earraíocht as an méadú ar líon na bprintíseachtaí chun feabhas a chur ar an táirgiúlacht 
ná cén tionchar a bheadh aici ar an meascán printíseachtaí chun an luach ar airgead is fearr a bhaint amach. Rud 
eile, níor mhínigh sí a raibh i gceist le ‘rath’ a fhad a bhaineann sin leis an gclár leasaithe. Léiríodh ar bhonn taighde 
go ngabhann tairbhí fíor-éagsúla le printíseachtaí difriúla ach níor léir cén chaoi a mbainfeadh an Roinn Oideachais 
leas as an bhfianaise sin.

321. Bhí feabhas le cur ar cháilíocht na bprintíseachtaí aonair trí chaighdeáin printíseachtaí, arna ndearadh ag 
an bhfostóir, a thabhairt isteach. I gcás mórán de na fostóirí agus soláthraithe oiliúna a bhí rannpháirteach 
i ndearadh agus i soláthar na bprintíseachtaí, thacaigh siad leis na prionsabail is bonn do na caighdeáin nua, ach tá 
tuilleadh oibre ag teastáil chun feasacht a ardú ina leith. Ó thaobh na praiticiúlachta de, an próiseas lenar ceapadh 
caighdeáin nua, is próiseas é a bhí dian ar acmhainní na bhfostóirí agus ba ghá breis ama chuige ná mar a bhí 
beartaithe ag an Roinn Oideachais. Bhí imní ar fhostóirí agus grúpaí d’ionadaithe ó earnáil na tionsclaíochta go 
raibh roinnt mhaith caighdeáin dhochta fhorluiteacha ag teacht chun cinn de thoradh an chur chuige sin, rud 
a chuir bac ar ghnóthú scileanna inaistrithe.

322. Bhí na fostóirí, dar leo féin, thar a bheith sásta le cáilíocht na hoiliúna a cuireadh ar fáil agus leis na tairbhí 
a lean, ach dar le printísigh ar a ndearnadh suirbhé, níor léir go raibh siad sin chomh sásta céanna leis an gcaoi ar 
cuireadh an oiliúint ar fáil. Bhí an Chigireacht Oideachais den tuairim nárbh fholáir don chúigiú cuid de na 
soláthraithe feabhas a chur ar cháilíocht a n-oiliúna. Bhí an Roinn Oideachais i mbun rioscaí aonair do cháilíocht na 
bprintíseachtaí agus don luach a samhlaíodh le soláthar comhpháirteanna den chlár reatha um athrú, a bhainistiú ar 
bhealach iomchuí. Ina cheann sin, bhí sí i mbun cur chuige níos éifeachtaí a cheapadh chun bainistiú a dhéanamh ar 
rioscaí trasearnálacha do rath an chláir ach tá gá le tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh. Ní raibh sé déanta amach 
aici go fóill cén fhaisnéis ba ghá di chun monatóireacht a dhéanamh ar phríomhrioscaí iompraíochta agus chun 
comharthaí go raibh na rioscaí sin ag dul i méid a thabhairt faoi deara.

Moltaí

323. Ba cheart don Roinn Oideachais na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 ➤ An tionchar foriomlán beartaithe ar an táirgiúlacht agus an fás a leagan amach, mar aon le 
príomhtháscairí feidhmíochta gearrthéarmacha chun rath an chláir a thomhas;

 ➤ Deimhin a dhéanamh de go raibh an t-amscála faoina ndéanfaí tuilleadh forbartha ar na caighdeáin 
insroichte i gcónaí agus gur cuireadh an t-amscála sin in iúl go soiléir do na fostóirí agus na 
soláthraithe;
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 ➤ Feabhas a chur ar an gcaoi ar dhéileáil sí le príomhrioscaí, idirthuilleamaíochtaí agus teagmhais 
ó ghné go chéile den chlár;

 ➤ Tuilleadh iarrachta a dhéanamh d’fhonn tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh fostóirí, soláthraithe 
oiliúna agus comhlachtaí um measúnú freagairt d’athchóirithe leanúnacha, agus modhanna 
stóinsithe a cheapadh chun freagairt go mear i gcás ina mbainfí drochúsáid as an margadh;

 ➤ Róil na gcomhlachtaí rialtais agus Institiúid na bPrintíseachtaí faoi seach a chinneadh, go háirithe mar 
a bhaineann le maoirseacht a dhéanamh ar cháilíocht oiliúint na bprintíseach agus le sonraí agus 
méadrachtaí ábhartha a bhailiú agus a anailísiú.

Foilsiú agus obair leantach

324. Foilsíodh an tuarascáil an 6 Meán Fómhair 2016 mar aon leis an bpreaseisiúint a bhí ag gabháil léi. 
Rinneadh í a chíoradh ag Coiste um Chuntais Phoiblí de chuid Theach na dTeachtaí an 12 Deireadh Fómhair 2016 
agus d’fhoilsigh an Coiste a thuarascáil féin an 30 Samhain 2016, ar ar thug an Roinn Oideachais freagra de réir an 
ghnáthnóis imeachta. Ina theannta sin, cuireadh torthaí an iniúchta i láthair ag ócáid de chuid Fhóram Fostaíochta 
Westminster i mí Feabhra 2017.

325. Déanann an Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta obair leantach go tráthrialta ar chur chun feidhme a moltaí trí 
idirchaidreamh a dhéanamh leis an gcomhlacht iniúchta. I mí an Mhárta 2017, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais 
Straitéis fhoirmiúil maidir le Réadú Tairbhí le haghaidh an Chláir Printíseachtaí ina raibh tomhais feidhmíochta 
amhail tuilleamh níos fearr do phrintísigh rathúla, breis printíseach i mbun poist mharthanacha nó deiseanna 
oideachais eile, breis printíseach ó mhionlaigh eitneacha, faoi mhíchumas foghlama nó ó chúlra faoi mhíbhuntáiste 
a bheith ann.

326. Thosaigh Institiúid na bPrintíseachtaí ag feidhmiú an 3 Aibreán 2017.

An tionchar lena bhfuiltear ag súil

327. Ba cheart don tuarascáil agus do na moltaí a ghabhann léi cuidiú le feabhas a chur ar an mbeartas trí 
thacar feabhsaithe de spriocanna cláir agus de thomhais feidhmíochta a leagan síos chun gur fusa a dhéanamh 
amach an bhfuil ag éirí leis an gclár. Dá réir sin, chuirfí feabhas ar an bpróiseas lena dtugtar isteach caighdeáin 
printíseachta arna ndearadh ag an bhfostóir, agus d’fhágfadh sin rioscaí, amhail dúshaothrú chóras na 
bpríntíseachtaí agus na socruithe nua maidir le tobhach printíseachtaí, a bheith á mbainistiú ar bhealach níos fearr.
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Liosta de shaothair iniúchóireachta ó 2010 i leith a bhfuil baint acu leis an 
dífhostaíocht i measc na hóige a chuir Uas-Fhorais Iniúchóireachta 
rannpháirteacha an Aontais Eorpaigh amach

328. Tugtar forléargas sa liosta seo ar obair iniúchóireachta Uas-Fhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh 
a bhfuil baint aici – go hiomlán nó go páirteach – leis an dífhostaíocht i measc na hóige nó le lánpháirtiú daoine óga 
sa mhargadh saothair Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoin iniúchadh is suim leat ach teagmháil a dhéanamh leis an 
Uas-Fhoras Iniúchóireachta lena mbaineann.

An Bheilg

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, mí na Samhna 2014 [Ailíniú an chórais oideachais agus an 
mhargaidh saothair, arna fhoilsiú i mí na Samhna 2014]

An Bhulgáir

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Iniúchadh ar an 
monatóireacht ar fhothorthaí gairmréime agus imirce céimithe ollscoile, arna fhoilsiú i mí Aibreáin 2017]

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Gairmoideachas ar mhaithe le 
fostaíocht, arna fhoilsiú in 2016]

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Fostaíocht le haghaidh daoine óga a chur ar fáil trí leas a bhaint as 
cistiú ón Aontas Eorpach faoin gClár Oibríochtúil "Forbairt Acmhainní Daonna", arna fhoilsiú i mí na Samhna 2014]

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. 
[Fothoradh gairmréime céimithe, arna fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair 2013]

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на 
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван 
през м. Юли 2013 г. [Cur chun feidhme an Tionscadail "Forbartha" arb é is aidhm dó an ghníomhaíocht eacnamaíoch 
i measc daoine dífhostaithe a spreagadh, arna mhaoiniú faoin gClár Oibríochtúil "Forbairt Acmhainní Daonna", arna 
fhoilsiú i mí Iúil 2013].

An Ghearmáin

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, mí Lúnasa 2015 [Iniúchadh ar chláir tacaíochta um 
ghairmthreoir de bhun Airteagal 49 de Chód Slándála Sóisialta na Gearmáine III, arna fhoilsiú i mí Lúnasa 2015]

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III, 
mí na Samhna 2016 [Iniúchadh ar chláir réamh-ghairmoilúna a bhaineann leas as cur chuige atá dírithe ar an táirge 
de bhun Airteagal 51 et seq. de Chód Slándála Sóisialta na Gearmáine III arna fhoilsiú i mí na Samhna 2016]

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Cuid I: Cómhaoiniú agus soláthar]

• Teil II: Durchführung und Abrechnung [Cuid II: Cur chun feidhme agus cuntasaíocht]
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Iniúchadh ar an 
tacaíocht a thugtar do dhaoine óga a bhfuil bearnaí ina gcuid scileanna de bhun Airteagal 54a de Chód Slándála 
Sóisialta na Gearmáine III, arna fhoilsiú i mí Iúil 2017]

An Fhrainc

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Rochtain ar fhostaíocht 
do dhaoine óga –bealaí a thógáil, tacaíocht stáit a chur in oiriúint, arna fhoilsiú i mí Mheán Fómhair 2016]

An Iodáil

 ο Progretto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 Duine Óg ar Son an Chultúir, arna fhoilsiú i mí Dheireadh 
Fómhair 2016]

An Liotuáin

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Leas a bhaint as deiseanna gairmoiliúna, arna fhoilsiú 
i mí Feabhra 2016]

Lucsamburg

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et 
octobre 2014 [Bearta chun an dífhostaíocht a chomhrac maille le hobair leantach, arna fhoilsiú i mí Aibreáin 2011 
agus i mí Dheireadh Fómhair 2014]

An Ungáir

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Iniúchadh comhordaithe ar an gCóras 
um Rianú Gairmréimeanna Céimithe, arna fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair 2016]

Málta

 ο An Chaoi a gCuidíonn na Cistí Struchtúracha leis an Straitéis Eoraip 2020 i Réimsí na Fostaíochta agus an 
Oideachais, arna fhoilsiú i mí Feabhra 2017

An Pholainn

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Cúrsaí oiliúna agus socrúcháin oibre do dhaoine 
dífhostaithe in oifigí riaracháin phoiblí, arna fhoilsiú i mí Lúnasa 2016]
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 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, mí na Bealtaine 2010 [Fostú daoine faoi mhíchumas 
sa chóras riaracháin phoiblí ]

 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, mí Mheán Fómhair 
2010 [Fostú foirne in aonaid rialtais áitiúil]

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, Eanáir 2012 [Cur chun feidhme an chláir 
tacaíochta fostaíochta do dhaoine faoi bhun 30 bliain d’aois]

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych 
jednostkach organizacyjnych, mí an Mheithimh 2013 [Fostú daoine faoi mhíchumas in aireachtaí áirithe, i lároifigí 
áirithe agus in aonaid eagraíochtúla áirithe stáit ]

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz 
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mí na Samhna 2013 [An fhostaíocht 
shóisialta mar uirlis chun caighdeáin ísle mhaireachtála a fheabhsú agus chun cur le gníomhaíocht daoine atá 
i mbaol an eisiaimh shóisialta]

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, mí Aibreáin 2015 [Éifeachtacht cineálacha 
gníomhacha áirithe chun an dífhostaíocht a chosc]

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mí na Bealtaine 2015 [Deontais ón gCiste 
Saothair chun dul i mbun gníomhaíocht ghnó]

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych, mí Dheireadh Fómhair 2015 [Oideachas in Ord-Dhámha]

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, mí an Mheithimh 2016 [Cúrsa oiliúna agus socrúcháin oibre 
do dhaoine dífhostaithe in oifigí riaracháin phoiblí ]

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, mí Aibreáin 2017 [Leas a bhaint 
as cistí struchtúracha chun cur leis an bhfostaíocht]

An Phortaingéil

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 ["Impulso 
Jovem", An Plean Straitéiseach maidir le hInfhostaitheacht i measc na hÓige a Chur chun Cinn, arna fhoilsiú i mí 
Eanáir 2017]

An tSlóvaic

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, január 2014 [Iniúchadh ar úsáid éifeachtúil agus éifeachtach acmhainní ón mbuiséad náisiúnta 
arna gcur in áirithe do chéimithe ó rogha ollscoileanna chun iad a ullmhú le dul chun cinn sa mhargadh saothair, 
agus iniúchadh ar an gcaoi ar baineadh amach táscairí eacnamaíocha áirithe agus táscairí a chuirtear i bhfeidhm sa 
phróiseas foghlama agus teagaisc, arna fhoilsiú i mí Eanáir 2014]

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie 
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného 
a učebného procesu, mí na Nollag 2013
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 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
február 2013

An Ríocht Aontaithe

 ο Luach a bhaint amach tríd an gclár printíseachtaí, arna fhoilsiú i mí Mheán Fómhair 2016

 ο Imscrúdú ar an mí-úsáid a baineadh as an gCiste Tacaíochta Solúbtha in Plaistow, arna fhoilsiú i mí Iúil 2016.

 ο Athchóiriú an Chórais Leasa – na ceachtanna a foghlaimíodh, arna fhoilsiú i mí na Bealtaine 2015

 ο Earnáil an Bhreisoideachais agus na Scileanna: an Plean um Shimpliú a chur chun feidhme, arna fhoilsiú i mí na 
Nollag 2014

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

 ο Ráthaíocht an Aontais Eorpaigh don Aos Óg: na chéad chéimeanna déanta ach baol ann don chur chun feidhme 
amach anseo, arna fhoilsiú i mí an Mhárta 2015 (Tuarascáil speisialta Uimh. 3/2015)

 ο Tacaíocht ón gCoimisiún d'fhoirne gníomhaíochta don óige: atreorú chistiú CSE bainte amach, ach béim 
neamhleordhóthanach ar thorthaí, arna fhoilsiú i mí na Nollag 2015 (Tuarascáil speisialta Uimh. 17/2015)

 ο Dífhostaíocht i measc na hÓige – an ndearna beartais an Aontais difear? Measúnú ar an Ráthaíocht don Aos Óg 
agus ar an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, arna fhoilsiú i mí Aibreáin 2017 (Tuarascáil speisialta Uimh. 
5/2017)





Teagmháil a dhéanamh le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh

Dul ann tú féin
Tá na céadta Ionad Eolais “Europe Direct” ann ar fud an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat seoladh an ionaid is gaire duit a fháil 
anseo: https://europa.eu/european-union/contact_ga

Ar an bhfón nó le ríomhphost
Seirbhís is ea Europe Direct a thabharfaidh freagra duit ar cheisteanna faoin Aontas Eorpach: Is féidir leat dul i dteagmháil 
leis an tseirbhís sin:
— ag uimhir shaorghlao: 00 800 6 7 8 9 10 11 (d’fhéadfadh oibreoirí áirithe táille a ghearradh as na glaonna sin),
— ag an ngnáthuimhir seo a leanas: +32 22999696, nó
— le ríomhphost, tríd an suíomh: https://europa.eu/european-union/contact_ga

Eolas a fháil faoin Aontas Eorpach

Ar líne
Tá eolas faoin Aontas Eorpach ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar an suíomh gréasáin 
Europa ag: https://europa.eu/european-union/index_ga

Foilseacháin de chuid an Aontais
Is féidir leat foilseacháin de chuid an Aontais Eorpaigh, idir cinn saor in aisce agus cinn a bhfuil praghas orthu, a íoslódáil nó 
a ordú ag: https://publications.europa.eu/ga/publications. Más mian leat a lán cóipeanna de na foilseacháin saor in aisce a 
fháil, is féidir dul i dteagmháil le Europe Direct nó le d’ionad eolais áitiúil chun é sin a dhéanamh (féach https://europa.eu/
european-union/contact_ga).

Dlí an Aontais Eorpaigh agus doiciméid ghaolmhara
Chun teacht ar eolas dlíthiúil ón Aontas Eorpach, dlí an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1952 ar aghaidh sna teangacha 
oifigiúla san áireamh, téigh chuig EUR-Lex ag: http://eur-lex.europa.eu

Sonraí oscailte ón Aontas Eorpach
Is féidir teacht ar thacair shonraí ón Aontas Eorpach ag Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais (http://data.europa.eu/euodp/
ga). Is féidir sonraí a íoslódáil agus a athúsáid saor in aisce, ar bhonn tráchtála nó ar bhonn neamhthráchtála.

https://europa.eu/european-union/contact_ga
https://europa.eu/european-union/contact_ga
https://europa.eu/european-union/index_ga
https://publications.europa.eu/ga/publications
https://europa.eu/european-union/contact_ga
https://europa.eu/european-union/contact_ga
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/ga
http://data.europa.eu/euodp/ga
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