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Measúnú agus Moltaí 

Tá dúshlán stairiúil roimh an Eoraip agus géarchéim na dteifeach ag 

dul in olcais ... 

I 2015, bhí níos mó teifeach agus lucht iarrtha tearmainn ag teacht 

isteach san Eoraip ná riamh, is é sin níos mó ná 1 milliún duine - agus níos 

mó ná 180,000 sna chéad cheithre mhí amháin de 2016. Tá an cumas agus 

an taithí san Eoraip aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo, ach de dheasca a 

mhéad atá ag teacht isteach ina laghad ama, rud nach raibh coinne leis 

riamh, tá brú mór á chur ar an infreastruchtúr. Tá tionchar cumhachtach aige 

seo ar thuairimí an phobail, tuairim atá íogair go deo i leith teifigh agus 

saincheisteanna imirce. Mar thoradh air seo, tá an chuid is mó d'aird lucht 

déanta beartas dírithe ar aghaidh a thabhairt ar éigeandáil na dteifeach.  

... ach fós ba chóir dó leanúint le feabhas a chur ar an gcreat imirce 

saothair ionas go mbeidh sé in ann déileáil le dúshláin a thiocfaidh 

chun cinn amach anseo 

Ní hí an imirce daonnúil is cúis leis an gcuid is mó den imirce chun an 

Aontais Eorpaigh (AE). Ná ní féidir leis dul in áit na gcainéal lánroghnach 

agus roghnaitheach imirce saothair atá trína bhfuiltear ag súil leis go 

gcomhlánóidh fostóirí an riachtanais scileanna amach anseo do mhargadh 

saothair Eorpach ina bhfuil aois oibre an daonra ag laghdú agus ina 

bhféadfadh sé go dtiocfadh méadú ar an easpa suntasach scileanna sna 

blianta beaga amach romhainn. Sa chomhthéacs seo, tá amhras fós faoin 

gceist - an bhfuil an Eoraip fós ina háit tharraingteach do lucht buanna, agus 

cén ról atá ann do bheartais AE chun a tarraingteacht a láidriú. 

Is ceann scríbe é an tAontas Eorpach do mhórán imirceach... 

Tagann níos mó imirceach chun an AE ná aon cheann scríbe eile de 

chuid an OECD - is chun Bhallstáit an AE a théann leath de na sreafaí 

taifeadta chun tíortha an OECD. I 2013 agus i 2014, tháinig sreabhadh 

imirce 1 mhilliún buanchineáil chun thíortha OECD an AE ó thríú tíortha. 
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Cé go bhfuil an líon seo ag titim ó 2007, tá fós isteach is amach leis an méid 

céanna imirceach ag dul chun na Stát Aontaithe. I gcodarsnacht leis seo, tá 

sliocht na n-inimirceach ag fás. Sna 2000í sna tíortha AE-15 amháin, tháinig 

méadú de bhreis agus 42% ar dhaonra na ndaoine fásta a rugadh taobh 

amuigh den AE. Is ionann é agus breis agus 30 milliún, is é sin aon tríú de 

na himircigh go léir i dtíortha de chuid an OECD.  Idir 2006 agus 2015 

tháinig méadú 12% ar líon na náisiúnach tríú tír (NTT) idir 15 agus 64 bliain 

d'aois a raibh cónaí orthu san AE.  

...ach ní thagann ach sciar beag díobh mar imircigh oibre nó le 

fostaíocht a fháil... 

Is imircigh oibre iad timpeall is aon tríú d'imircigh nua chun an AE, 

agus tá sciar níos mó ná sin ina n-imircigh teaghlaigh. Tá formhór na n-

inimirceach oibre bailithe i líon beag tíortha de chuid an AE (an Iodáil, an 

Spáinn agus an Ríocht Aontaithe), agus go príomha i dtíortha nach 

gcuireann tairseacha oideachais nó scileanna i bhfeidhm mar chuid dá 

mbeartas imirce oibre (deisceart na hEorpa). Tá difir mhór idir seo agus 

tíortha lonnaíochta de chuid an OECD (an Astráil, Ceanada agus an Nua 

Shéalainn), áit a dtarlaíonn formhór na himirce eacnamaíche trí chainéil ina 

gcuirtear critéir shriantacha i bhfeidhm. Tá sciar na n-imirceach oibre as 

sreafaí iomlána, áfach, níos airde i dtíortha AE ná sna Stáit Aontaithe. Ar an 

iomlán, bhí sciar níos mó imirceach teaghlaigh agus imirceach daonnúil 

riamh ag teacht chun an AE ná mar a bhí i dtíortha lonnaíochta. 

...agus tá an sciar foriomlán agus na hinsreafaí coibhneasta níos ísle ná 

cinn scríbe iomaíocha OECD 

Is imircigh tríú tír iad 4% de dhaonra iomlán phobal infhostaithe an AE 

idir 15 agus 64 bliain d'aois, tá sé sin níos lú ná leath den sciar sna Stáit 

Aontaithe agus níos lú arís ná mar atá i gCeanada, san Astráil agus sa Nua 

Shéalainn. Ach i gcoibhneas lena dhaonra, ba ar chomhchéim, isteach is 

amach, a bhí na sreafaí a tháinig chun an AE i gcomparáid leis na Stáit 

Aontaithe (0.3% dá dhaonra). Bhí sé i bhfad níos lú, áfach, ná an imirce 

chuig Ceanada, an Astráil agus an Nua Shéalainn.  

Meallann an tAE imircigh ó réimse leathan tíortha, ach tá sé níos 

tarraingtí do thíortha in aice láimhe ... 

Tá roinnt tíortha móra san Áis - An India, An tSín agus Poblacht na 

nOileán Filipíneach - go mór taobh thiar den imirce idirnáisiúnta chun 

tíortha OECD. Is ó réimse níos leithne tíortha tionscnaimh a thagann 

imircigh chun an AE, go háirithe ó tíortha Eorpacha nach ballstáit AE iad, 
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agus ón Afraic, toisc go mbreathnaíonn sampla leathan imirceach ar an AE 

mar cheann scríbe tarraingteach. As imircigh fhéideartha a cuireadh ceist 

orthu i Suirbhé Domhanda Gallup (2007-2011), luaigh 23% díobh tíortha 

AE, isteach is amach ar chomhchéim leis an sciar ar mhaith leo dul ar imirce 

chun na Stát Aontaithe. Is mó an seans, áfach, go luadh imircigh fhéideartha 

i réigiúin Eorpacha agus Afracacha in aice láimhe, an tAE mar an gceann 

scríbe ab fhearr leo.  

...agus ní hiad i gcónaí an lucht is fearr cáilithe 

Mheall an tAE níos lú imirceach a bhfuil ard-oideachas orthu ná cinn 

scríbe eile OECD, agus níl san AE ach 30% d'imircigh a bhfuil ard-

oideachas orthu, i gcomparáid le 47% a bhfuil leibhéal íseal oideachas orthu. 

Tá níos mó agus níos mó imirceach i dtíortha OECD a bhfuil leibhéal íseal 

oideachas orthu ag lonnú san AE: idir an bhliain 2000 agus 2010, tháinig fás 

ó 36% go 45% ar sciar iomlán na n-imirceach a bhfuil leibhéal oideachas 

íseal orthu a bhí lonnaithe san EU-15. Na leibhéil níos ísle oideachais agus 

an ráta níos airde imirce dhaonnúil chun an AE, i gcomparáid le cinn scríbe 

eile OECD is cúis leis an ráta níos ísle fostaíochta i measc imirceach. I 2014, 

mar shampla, bhí an ráta fostaíochta i measc imirceach sna tíortha AE-15 

níos mó ná 10 bpointe céatadáin níos ísle ná an ráta i dtíortha neamh-AE de 

chuid an OECD. Fós féin, tá níos mó oideachais ar na himircigh is nua chun 

an AE i gcomparáid lenar tháinig roimhe seo. Sa bhliain 2000, bhí sciar níos 

lú d'imircigh nua a bhfuil leibhéal ard-oideachas orthu ag an AE i 

gcomparáid leis na Stáit Aontaithe (21% i gcomparáid le 27%). Laghdaigh 

an bhearna seo faoi 2010, tráth a bhí an sciar cosúil lena chéile (34% i 

gcomparáid le 33%). Tá codarsnacht idir seo agus spriocanna imirce i 

Suirbhé Domhanda Gallup, rud a thuairiscíonn gurb é an tAE an ceann 

scríbe is mó tóir do sciar níos mó dóibh siúd a bhfuil ard-oideachas orthu 

(27%) i gcomparáid leis na Stáit Aontaithe (21%) agus le tíortha eile OECD 

(24%).  

Tá creat imirce oibre curtha i bhfeidhm ag Ballstáit AE chun dul san 

iomaíocht le cinn scríbe eile OECD... 

Is mar thoradh ar bheartais náisiúnta thar na blianta fada atá an beartas 

reatha imirce oibre i dtíortha aonair san AE, agus tá spriocanna éagsúla i 

dtíortha éagsúla. Tá Ballstáit an AE ar aon intinn faoin ngá atá le lucht 

buanna a mhealladh, go háirithe mic léinn idirnáisiúnta. Is ar éigean a 

bhaineann aon tír de chuid an AE leas an imirce mar chuid de straitéis 

ghinearálta déimeagrafaíochta, ná mar chuid lárnach den fhórsa saothair a 

fhorbairt, ach aithníonn cuid díobh an ról atá aige. Tá a mbuntáiste 

comparáideach féin ag gach ballstát de chuid an AE agus iad in iomaíocht 
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chun scileanna a mhealladh ó áiteanna thar lear, agus baineann cuid díobh 

buntáiste as na naisc stairiúla le tríú tíortha, rud a mhúnlaíonn na sreafaí 

imirce. 

... ach in ainneoin go bhfuiltear den chuid is mó ar aon intinn faoi 

bheartais, tá an iliomad cur chuige ann agus tá tionchair éagsúla acu 

ar insreafaí 

In ainneoin go bhfuil cuid de na dúshláin chéanna ag Ballstáit AE, nó ar 

a laghad na spriocanna céanna acu, tá difríochtaí tábhachtacha ann sna 

critéir a chuireann siad i bhfeidhm maidir le cead isteach, go háirithe nuair 

nach bhfuil comhchuibhiú ar bun ag leibhéal AE, agus tá difríochtaí 

tábhachtacha ann freisin idir na modhanna a úsáideann siad chun sreafaí a 

bhainistiú. Cuireann neart Ballstáit riachtanais oideachais, gairm bheatha nó 

tuarastail i bhfeidhm, rud a chuireann bac ar earcaíocht, agus déanann 

tíortha eile an imirce a bhainistiú trí theorainneacha uimhriúla nó trí 

thoirteanna áirithe imirceach a ligean isteach. Fós, braitheann tíortha eile ar 

thástálacha ar an margadh saothair nó bíonn muinín acu as an margadh é 

féin a rialú, a fhad is nach sáraítear na coinníollacha. Diúltaíonn líon áirithe 

Ballstáit cead isteach d'imircigh oibre a bhfuil níos scileanna acu, agus ní 

thugann Ballstáit eile cead isteach ach do ghníomhaíochtaí séasúracha. Tá 

an creat imirce oibre institiúideach éagsúil ó Bhallstát amháin go Ballstát 

eile AE, in éineacht le cúinsí an mhargaidh saothair. Is míniú i bpáirt iad 

cuid de na socruithe éagsúla beartais ar an bhfáth nach iad Ballstáit AE a 

eisíonn formhór na gceadanna oibre - le scéal cruinn a dhéanamh de, na trí 

mhír is mó eisiúna, an Iodáil, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe, eisíonn 

siad níos mó ná leath na gceadanna oibre. Ar a bharr sin, i gcomparáid le 

tíortha lonnaíochta OECD a bhfuil spriocanna nó uasmhéideanna seasta 

cead isteach acu, tá luaineachtaí géara ann sna sreafaí ó bhliain go dtí an 

chéad bhliain eile. Ó 2010, tá leath an méid ann is a bhí. Mar thoradh air 

seo, níl na sreafaí imirce lucht oibre chuig Ballstáit an AE chomh seasmhach 

is a bhí chuig cinn scríbe eile de chuid an OECD.  

Chomhaontaigh tíortha an AE gur féidir níos mó a bhaint amach trí 

chomhoibriú ag leibhéal AE 

 Tá rialacha comónta á bhforbairt ag an AE maidir catagóirí áirithe 

náisiúnaigh tríú tír ó Chonradh Amstardam 1999. Cumhdaíonn Conradh 

Liospóin 2009 an comhaontú idir Ballstáit AE gur chóir tacú le spriocanna 

áirithe agus iad a chomhlánú trí thionscnaimh AE, agus cuireann sé cúram 

comh-reachtóra ar Pharlaimint na hEorpa i réimse na himirce dlíthiúla. 

Breathnaíonn an beartas comónta inimirce ar choinníollacha iontrála agus 

cónaithe, lena n-áirítear critéir agus cearta. Ar leibhéal polaitíochta, tá 
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tacaíocht láidir ar leith ann do ghníomh comónta chun an tAE a dhéanamh 

níos tarraingtí do náisiúnaigh tríú tír a bhfuil leibhéal ard cáilíochtaí acu. 

Mar sin féin, braitheann an cinneadh deiridh maidir le cead isteach a 

thabhairt do náisiúnaigh tríú tír ar thíortha aonair, ar féidir leo srianta a chur 

ar iontrálacha tosaigh ar chúiseanna eacnamaíocha. Tá trí thír AE nach 

bhfuil dualgas orthu páirt a ghlacadh sna bearta seo, toisc an rogha a bheith 

acu bheith páirteach sa réimse seo ar bhonn cás go cás (an Ríocht Aontaithe 

agus Éire), nó gan a bheith páirteach (an Danmhairg). 

Is iad Treoracha na príomh-ionstraimí reachtaíochta... 

Ag leibhéal AE, rinneadh gníomh maidir leis an imirce lucht oibre trí 

shraitheanna Treoracha molta ag an gCoimisiún agus ceadaithe ag an 

gComhairle, agus tar éis 2009, ag Parlaimint na hEorpa. Aistrítear Treoracha 

isteach ina reachtaíocht náisiúnta agus cuireann gach Ballstát i bhfeidhm 

iad. Tógann formhór na dtreoracha ar chleachtais agus ar chatagóirí, agus 

déanann iad a chomhchuibhiú agus socraíonn íoschaighdeáin. Na 

príomhthreoracha um bainistiú imirce oibre, clúdaíonn siad taighdeoirí, 

fostaithe a bhfuil leibhéal ard cáilíochtaí acu (an treoir “Cárta Gorm”), cead 

cónaithe aonair a chomhcheanglaíonn cearta fanachta agus fostaíochta agus 

cearta áirithe a chomhchuibhiú, agus oibrithe séasúracha agus aistrithe 

laistigh de chomhlachtaí (ALCanna). Iarrann gach ceann de na Treoracha 

seo ar Bhallstáit go ndeonaíonn siad cearta ar leith agus cuireann siad 

struchtúr ar chead isteach agus ar chead fanachta do chatagóirí imirceach. 

Clúdaíonn Treoracha eile cónaí fadtéarma a fháil, an ceart chun athaontú 

teaghlaigh agus cead isteach do mhic léinn. I gcoitinne cuirtear forálacha san 

áireamh chun soghluaisteacht náisiúnaigh tríú tír a éascú laistigh den AE, 

beart nach féidir a bhaint amach ach ag leibhéal AE. Agus líon beag 

eisceachtaí san áireamh (an Treoir ALCanna agus Oibreoirí Séasúracha, 

chomh maith leis an Treoir um Mhic Léinn agus Taighdeoirí, rud atá 

athraithe ó bhonn), táthar tar éis ligean go leanfaí le córais náisiúnta ceada 

taobh leis na scéimeanna AE, agus fiú go dtabharfaí na córais sin isteach 

amach anseo.  

...chomh maith le gníomhartha príomshrutha chun an margadh aonair 

a neartú agus chun comhchuibhiú a chothú 

Chomh maith leis na Treoracha, tá bearta comhlántacha ag an AE chun 

an fhostaíocht a chur chun cinn agus chun tacú leis an margadh aonair, lena 

n-áirítear aitheantas frithpháirteach cáilíochtaí iasachta idir Ballstáit AE, 

agus cruthú an líonra seirbhísí fostaíochta poiblí chun fostóirí agus 

cuardaitheoirí poist a mheaitseáil san AE. Níl a leithéid de bhearta forbartha 
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go sonrach do TCNanna, agus is féidir go mbeidh ról acu i dtaca le imircigh 

oibre ag teacht chuig an AE.  

Is fada agus righin an próiseas é beartas a dhéanamh 

Tógann sé idir 5 agus 10 mbliana chun Treoir a ullmhú, ón gcéad chéim 

ullmhúcháin ar aghaidh chuig an aistriú deiridh ina reachtaíocht náisiúnta 

agus a chur i bhfeidhm, rud a chiallaíonn go mbíonn sé deacair freagairt do 

chúinsí ag athrú gan choinne. Bíonn leasú foirmiúil agus ath-idirbheartaíocht 

leis an gComhairle agus le Parlaimint na hEorpa i gceist le nithe áirithe a 

athrú i dTreoir. Níl aon scóip ann le haghaidh cláir phíolótacha ná le 

haghaidh turgnamhaíocht beartais, rud is minic a bheith taobh thiar de 

bheartas náisiúnta. Réiteach amháin is ea solúbthacht a dheonú laistigh de 

Threoracha, ach is minic a bhí sé de thoradh ar ionramháil srianta mar seo 

go gcruthaítear nósanna imeachta náisiúnta atá chomh héagsúil sin óna 

chéile go mbaineann siad an bonn den chomhchuibhiú. Is cás ar leith é an t-

aistriú isteach ina dhlí de Treoir AE an Chárta Ghoirm - tá éagsúlacht 

chomh mór sin ann idir Bhallstáit ó thaobh nósanna imeachta riaracháin 

agus riachtanais incháilitheachta gurb ar éigean is féidir comparáid a 

dhéanamh eatarthu ó thaobh a éasca atá sé an cead a fháil.  

Níor fíoraíodh an gníomh ag leibhéal AE a rabhthas ag súil leis... 

Ní go huilíoch a glacadh le bearta AE. Is beag Ballstát arb é an Cárta 

Gorm AE an cead chéad rogha do náisiúnaigh tríú tír a bhfuil leibhéal ard 

cáilíochtaí acu, agus leanann an chuid is mó díobh orthu ag úsáid 

scéimeanna náisiúnta. Ba chóir go mbeadh ar a laghad 10,000 náisiúnach 

tríú tír incháilithe gach bliain do Chárta Gorm an AE, ach níor eisíodh ach 

leath an mhéid sin i 2014 mar cheadanna chéad uaire, agus tá Ballstát áirithe 

amháin, an Ghearmáin, freagrach as formhór díobh. Tá níos mó ná 100,000 

ina gcónaí cheana féin i mBallstáit Cárta Gorm ar náisiúnaigh tríú tír 

féideartha iad, ach níl mórán tar éis stádas a athrú ó Chárta Gorm an AE 

chun leas a bhaint as a bhuntáistí. Ná níl athrú ar an tuiscint ar an gCárta 

Gorm: tugtar le fios trí suirbhéanna gnó agus feidhmeannach go bhfuil an 

tAE fós ag titim ar gcúl chinn scríbe eile OECD maidir le tarraingteacht do 

lucht imirce a bhfuil buanna acu.  

Ar an gcaoi chéanna, ní hé an cead AE Cónaí Fadtéarma an cead 

chéadrogha i mórán Ballstáit AE: níl ceadanna cónaithe fádtéarmacha AE 

ach ag 2.8 milliún den 10-13 milliún measta náisiúnach cónaí fadtéarmach 

tríú tír. In ainneoin gurb é an sprioc a bhí le Cónaí Fadtéarmach AE ná 

náisiúnaigh tríú tír a cháiliú le haghaidh soghluaisteachta, is cosúil i 

bhfírinne go bhfuil baint aige le soghluaisteacht laghdaithe. Nó lena rá ar 

bhealach eile, a fhad is a bhíonn siad socraithe i mBallstát AE, is ea is mó an 
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seans go mbeidh náisiúnach tríú tír soghluaiste. Déanta na fírinne, níl 

soghluaisteacht náisiúnach tríú tír ach ag leath leibhéal na náisiúnach AE, 

gan náisiúnaigh tríú tír a bhfuil oideachas tríú leibhéil orthu san áireamh. 

...mar gheall ar chonstaicí sa phróiseas agus aistriú míchothrom 

sonraí... 

Is féidir go ligfidh roinnt scéimeanna náisiúnta rochtain níos tapúla ar 

chónaí fadtéarmach, nó go mbeadh níos lú páipéarachais i gceist leo ná leis 

na scéimeanna AE dóibh siúd a bhfuil cáilíochtaí arda acu, do thaighdeoirí, 

nó do chónaitheoirí fadtéarmacha. Is minic a ligeann Treoracha AE tástáil 

margadh saothair, ach nach molann siad íoschaighdeáin dá bhfad, dá 

dtréithe, ná dá gclúdach. Tá struchtúr an-éagsúil ar thástálacha margadh 

saothair thar na Ballstáit agus ní bac inchomparáide iad d'imircigh oibre. Ní 

i gcónaí a leathnaíodh chuig scéimeanna AE nithe fabhracha i scéimeanna 

náisiúnta, ar nós próiseáil tosaíochta nó urraíocht. Is minic a chuireann 

Treoracha roinnt catagóirí as an áireamh, catagóirí a mbeadh buntáiste ag 

baint lena rannpháirtíocht ann, ar nós náisiúnaigh tríú tír san AE, nó ar 

chúinsí eile, lena n-áirítear teifigh. 

Is féidir an bhreisluach a bhaineann le gníomh AE a neartú laistigh 

den chreat reatha... 

Tá cosaint i mbearta AE chomh maith, rud a dhéanann iarratais níos 

casta, lena n-áirítear riachtanais tuairiscithe, clárlanna óst-institiúidí do 

thaighdeoirí, agus fíorú cáipéisí. Déantar bainistiú ar chlárlanna agus ar 

fhíorú ag leibhéal náisiúnta, seachas ag leibhéal AE, rud a chuireann cosc ar 

bharainneachtaí scála agus ar shimpliú grinnfhiosruchán. Tá mórán ballstáit 

AE tar éis bearta náisiúnta níos fabhraí a choinneáil, agus mar thoradh air 

seo tá meascán scéimeanna náisiúnta ann atá in iomaíocht leis na bearta AE. 

Tá fostóirí níos eolaí ar nósanna imeachta náisiúnta agus leanann siad orthu 

á n-úsáid, fiú nuair a bhíonn na riachtanais incháilitheachta comhchosúil. Ba 

chóir bearta fabhracha a leathnú amach chuig scéimeanna AE agus iad a 

chorprú iontu. 

... trí linn na n-iarrthóirí a dhéanamh níos mó... 

Chun líon na n-iarrthóirí atá ar fáil d'fhostóirí a mhéadú agus chun 

tuilleadh iarratasóirí a mhealladh, tá tíortha eile OECD tar éis bheith ag 

turgnamhacht le cineálacha éagsúla córais “Léirithe Spéise”. In ainneoin 

nach bhfuil na múnlaí seo in-aistrithe go díreach do chomhthéacs an AE, 

bheadh níos mó breisluacha ag baint le héagsúlacht sa cur chuige ag leibhéal 

an AE ná le cur chuige ar bith ag leibhéal náisiúnta. San áireamh sna 
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leaganacha féideartha tá liostaí incháilitheachta le haghaidh cláir ar leith ar 

nós oibrithe séasúracha nó Cárta Gorm an AE, do gach tír tionscnaimh nó 

mar chuid de chomhaontuithe déthaobhacha. D'fhéadfadh sé go méadódh 

víosa AE do chuardach poist líon na n-iarrthóirí a bheadh ar fáil d'fhostóirí, 

ach bheadh cosaintí agus monatóireacht de dhíth. Cur chuige príomhshrutha 

amháin ná ardáin mheaitseála a oscailt do náisiúnaigh tríú tír thar lear, lena 

n-áirítear na seirbhísí a chuireann EURES ar fáil. 

... agus trí chur chun cinn níos gníomhaí a dhéanamh ar bhuntáistí 

comparáideacha an AE i gcomparáid le tíortha eile OECD. 

Ní raibh an tAE éifeachtach i gcur chun cinn na bhfachtóirí a dhéanann 

a scéim iontrála do lucht buanna níos insroichte agus níos fiaile ná a 

bpríomhthíortha iomaíocha OECD. Is féidir tógáil ar bhuntáiste 

comparáideach an AE trí chur chun cinn níos gníomhaí: is beag Ballstát AE 

a chuireann uasmhéid ar líon na gceadanna isteach d'imircigh cháilithe a 

bhfuil tairiscint poist acu; cuireann an tAE bealach soiléir ar fáil maidir chun 

cónaí buan; ráthaíonn an tAE athaontú teaghlaigh agus láimhseáil chothrom 

i bhformhór na réimsí; tá táillí i bhfad níos ísle i mBallstáit AE ná i dtíortha 

eile OECD ar nós na Stát Aontaithe; tá agaí próiseála níos giorra ná mar atá 

siad i bhformhór na gcinn scríbe eile imirce OECD; tá réimse leathan 

scéimeanna náisiúnta i bhfeidhm i mBallstáit AE, cuid díobh a ligeann 

oibrithe isteach a bhfuil níos lú cáilíochtaí acu, rud a chuireann deiseanna 

imirce oibre ar fáil nach bhfuil ar fáil áit ar bith eile san OECD. Trí aird a 

tharraingt ar na buntáistí comparáideacha seo, chabhródh sé leis an AE 

tuilleadh iarrthóirí a mhealladh, go háirithe ó thíortha iomaíocha a bhfuil 

uasteorainneacha nó scuainí ag baint leo.  

...trí, mar shampla, úsáid níos éifeachtaí a bhaint as a mbeartais i 

gcomhar le tríú tíortha 

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, a bunaíodh le déanaí, 

tháinig sé in oidhreacht ar chreat le haghaidh caidreamh le tríú tíortha - an 

Cur Chuige Domhanda i leith Imirce agus Soghluaisteachta (CCDIS) - inar 

féidir leis an AE tacaíocht a thabhairt d'idirbheartaíochtaí le tríú tíortha, ach 

ní féidir leis cainéil faoi ráthaíocht a thairiscint le haghaidh imirce oibre. 

Déanann an tAE comhordú ar chaidreamh le tríú tíortha trína 

gComhpháirtíochtaí Soghluaisteachta, rud a fheidhmíonn mar scáth-

pháirtíocht le haghaidh comhoibriú, agus trí thacaíocht a thabhairt do 

chineálacha éagsúla malartaithe agus cláir tógála acmhainneachta. Go dtí 

seo, níor athraigh na Comhpháirtíochtaí Soghluaisteachta aon sreafaí ó na 

tíortha comhpháirtíochta a bhí páirteach ann go dtí seo. 
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Tá ról caidreamh poiblí glactha ag an AE chuige féin, freisin, agus an 

tAE á chur chun cinn thar lear agus faisnéis á sholáthar ar bheartais imirce i 

mBallstáit AE. Ar an gcaoi chéanna, meallann an Tairseach Imirce AE 

cuairteoirí ó áiteanna ar fud an domhain. Dá gcruthófaí tairseach meaitseála 

poist do náisiúnaigh ó thríú tíortha, nó dá gcuirfí san áireamh iad ar ardán 

príomhshrutha, thabharfadh sé ról don AE idirbheartaíocht a dhéanamh ar 

chuimsitheacht ar liostaí incháilitheachta. Chun caipiteal daonna a fhorbairt 

a bheadh infheidhmithe i níos mó ná tír amháin de chuid an AE, d'fhéadfadh 

bearta oiliúna agus comhoibrithe le hinstitiúidí oideachais feabhas a chur ar 

an ngné soghluaisteacht lucht buanna a bhaineann leis na 

Comhpháirtíochtaí. Agus bearta cinnte ar fáil, beidh deis níos fearr ag an AE 

idirbheartaíocht a dhéanamh le tíortha féideartha tionscnaimh.  

Is féidir an Treoir Cárta Gorm a fheabhsú.. 

Is míniú i bpáirt an tairseach tuarastail ar a laghad atá glactha leis an 

gCárta Gorm AE. I bhformhór na mBallstát AE, tá srian áirithe ag baint leis 

an tairseach tuarastail: níl ach seacht dtír ann ina mbaineann níos mó ná 

40% dóibh siúd a bhfuil oideachas tríú leibhéil orthu agus atá fostaithe go 

lánaimseartha i ngairmeacha oilte an tairseach amach. Eisítear formhór na 

gCártaí Gorma i dtíortha ina bhfuil srian níos lú ag baint leis an tairseach i 

gcomhréir le dáileadh tuarastail. Níl scéimeanna náisiúnta chomh srianta 

céanna ar chor ar bith. Tá roinnt beart ag leibhéal AE ann a d'fhéadfadh 

cabhrú leis an gCárta Gorm a dhéanamh níos tarraingtí, agus dá réir leas a 

bhaint as: an tairseach d'oibrithe níos óige agus do chéimithe nua a 

choigeartú chun an Cárta Gorm a dhéanamh níos éasca a fháil; imircigh a 

spreagadh chun uasghrádú chun an Chárta Gorm ó cheadanna eile a luaithe 

is a bhaineann siad na riachtanais amach, ós rud é nach mbaineann mórán 

díobh iad amach ach tar éis blianta beaga ina gcónaí san AE; an nós 

imeachta a chuíchóiriú maidir le cáilíochtaí iasachtacha a aithint - ceann de 

na príomhbhacanna ar leas a bhaint as an gCárta; tástálacha margadh 

saothair a chur as an áireamh agus an riachtanas conradh aon bhliana a athrú 

chun an Cárta Gorm a dhéanamh níos tarraingtí d'fhostóirí; laghdú a 

dhéanamh ar an am a thógann sé chun cónaí buan a fháil; nós imeachta 

iarratais comónta a thabhairt isteach a ligeann réamh-cháilitheacht chun luas 

a chur faoi iarratais Cárta Gorm; aird a tharraingt ar bhuntáistí an Chárta 

Ghoirm i measc náisiúnaigh tríú tír agus i geallsealbhóirí eile ionas go 

roghnódh siad é thar scéimeanna náisiúnta.  

...agus is féidir tuilleadh solúbthachta a chur i rialachas imirce AE  

Chun tuilleadh solúbthachta a chur sa bhainistiú imirce oibre, 

d'fhéadfadh Treoracha roinnt nithe a tharmligean chun bheith ina mbearta 
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feidhmithe de chuid na Treoracha, ar nós agaí agus costais riachtanacha 

próiseála, tréithe de chuid na dtástálacha margadh saothair, riachtanais 

aitheantais, tairseacha tuarastail, &rl. Ligfeadh sé seo go ndéanfaí coigeartú 

níos minice ar na sonraí seo, trí mhodhanna riaracháin, polaitíochta, 

teicniúla nó uathoibríocha. 

D'fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar chodanna atá ar lár chun 

bailchríoch a chur ar réimse na mbeart polasaí imirce saothair 

Go dtí seo bhí an cur chuige reachtaíochta a tógadh go dtí seo i leith na 

himirce saothair bunaithe go mór ar earnálacha, agus tá roinnt grúpaí 

imirceach atá fós le clúdach ag reachtaíocht, nó ina bhféadfaí láimhseáil 

tosaíochta a chur san áireamh - mar shampla infheisteoirí, fiontraithe, 

gairmeacha beatha a ndéantar rialú orthu, agus ceapadóirí agus eolaithe a 

bhfuil leibhéal ard cáilíochtaí acu. Tá íoschaighdeáin an-ábhartha do na 

catagóirí seo, agus freisin d'oibrithe intíre agus do chláir soghluaisteachta 

don óige. Mheallfadh clár Saoire Oibre AE tuilleadh rannpháirtithe, 

leathnódh sé amach an linn iarrthóirí cáilithe, agus threiseodh sé cumhacht 

an AE in idirbheartaíochtaí le tríú tíortha. Ar an gcaoi chéanna, má aimsíonn 

mic léinn idirnáisiúnta obair tar éis dóibh a gcéim a fháil, ba chóir go 

dtabharfadh an tAE tairiscint fhábhrach dóibh chun cónaitheacht a fháil, trí 

dhíolúine ó thástálacha margadh saothair agus tríd an gcumas iarratas a chur 

isteach le haghaidh athrú stádais laistigh den AE. 

 

Achoimre de na Príomh-Mholtaí 

A. Breisluach na dtionscnamh AE a mhéadú 

 Feabhsú an chreat um cháilíochtaí náisiúnach tríú tír a aithint agus nósanna 

imeachta tacaíochta gaolmhara  

 Bunachair meaitseála poist fud fad an AE a fhorbairt a bheadh comhoiriúnaithe le 

cainéil imirce oibre agus le scéimeanna 

 Deiseanna a mhéadú do shoghluaisteacht laistigh den AE trí bhaic a ísliú, agus 

d'oibrithe séasúracha, do mhic léinn a bhfuil céim faighte acu, agus do náisiúnaigh 

tríú tír atá ann go dleathach.  

B. "Branda an AE" a fheabhsú agus bearta imirce AE a chur chun cinn 

 Tairseach Imirce an AE a láidriú agus buntáistí iomaíocha an bheartais imirce AE a 

chur chun cinn 



MEASÚNÚ AGUS MOLTAÍ – 13 

 

 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

 An chuid imirce oibre i gcomhpháirtíochtaí soghluaisteachta le tríú tíortha a 

fhorbairt 

 Ardán tairseach le haghaidh chéadteagmháil a fhorbairt, go háirithe do cheadanna 

cónaithe comhchuibhithe AE  

C. Comhchuibhiú na mbeartas AE a láidriú 

 Córas déanta dlíthe san AE a dhéanamh níos solúbtha trí mheicníochtaí a chruthú a 

ligfeadh coigeartú ar shonraí reachtaíochta taobh amuigh de Threoracha (bearta 

feidhmithe) 

 Tréithe na nósanna imeachta margadh saothair a shoiléiriú agus téarmaí na 

cothroime rochtana do náisiúnaigh tríú tír a shainiú  

 Caighdeánú a dhéanamh ar fhoirmeacha iarratais d'imircigh oibre 

 Iniomparthacht na n-agaí cónaithe soghluaisteachta a fheabhsú, iarratais a ligean do 

cheadanna i mBallstát amháin a chur ar chomhad ó Bhallstát amháin, agus 

éascaíocht a dhéanamh ar an mbearna a dhruidim chun ceadanna oibre do mhic 

léinn idirnáisiúnta fud fad an AE 

D. Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCárta Gorm AE chun go mbeadh sé níos 

éifeachtaí agus níos tarraingtí. 

 Tairseacha ar leith agus níos ísle ioncaim a shocrú d'oibrithe níos óige agus do 

chéimithe nua AE, agus tástálacha margadh saothair a tharscaoileadh d'imircigh 

saothair a athraíonn a stádais. 

 An t-aga riachtanach conartha, an t-aga fanachta roimh shoghluaisteacht, agus an t-

aga chun incháilitheacht do chónaí buan a laghdú. 

 Forbairt a dhéanamh ar an linn iarrthóirí “Réidh don Chárta Gorm” a bhfuil aithint 

tugtha dá gcáilíochtaí nó a d'fhéadfadh buntáiste a fháil ó shoghluaisteacht a éascú 

E. Na bearnaí a líonadh i dtionscnaimh AE 

 Ligean do theifigh rochtain a fháil ar scéimeanna níos fabhraí imirce oibre AE 

 Scéim tras-AE um shoghluaisteacht óige nó Saoire Oibre a fhorbairt 

 Íoschaighdeáin a leathnú amach do ghrúpaí breise imirceach, lena n-áirítear 

infheisteoirí 

 




