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1. Réamhrá 

 

1.1 Léiriú atá sa phaindéim agus sa chogadh san Úcráin ar a ríthábhachtaí agus atá sé don Aontas é 

féin a ullmhú i gceart dá bhféadfadh titim amach gan choinne amach anseo. Cuirtear chun 

suntais leis sin ról na ngníomhaíochtaí fadbhreathnaitheachta maidir le comharthaí beaga a 

thabhairt faoi deara agus cásanna éagsúla a d’fhéadfadh a bheith ann a leagan amach agus, ar an 

gcaoi sin, an bealach a réiteach do lucht ceaptha beartas an Aontais, comhpháirtithe sóisialta, 

agus gníomhaithe eile de chuid na sochaí sibhialta leis an athléimneacht a fheabhsú, le haghaidh 

a thabhairt ar rioscaí agus le deiseanna a thapú. Molann CESE béim i bhfad níos mó a chur ar na 

hathruithe geopholaitiúla, ní hamháin san Eoraip ach níos faide i gcéin1 freisin, sna 

gníomhaíochtaí fadbhreathnaitheachta straitéisí, lena n-áirítear an tionchar a imríonn siad ar an 

tslándáil, ar an trádáil, ar chás na ndídeanaithe agus ar a lánpháirtiú sna sochaithe óstaigh. 

 

1.2 Mar gheall ar an bpaindéim agus an cogadh, tugadh chun solais arís a chumhachtaí agus a 

thábhachtaí atá an tsochaí shibhialta agus na hinstiúidí dá cuid ó thaobh aghaidh a thabhairt ar 

iarmhairtí na ngéarchéimeanna agus cabhair a thabhairt do dhaoine. Tá CESE ag tathant ar an 

gCoimisiún, dá bhrí sin, aitheantas níos mó a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis an tsochaí 

shibhialta agus a cuid institiúidí trí ról suntasach a thabhairt do na hinstitiúidí sin i gceapadh 

beartas an Aontais. 

 

1.3 Is éard is bunús le neart domhanda an Aontais a luachanna coiteanna atá bunaithe ar an 

daonlathas, an smacht reachta agus an tsamhail eacnamaíoch agus shoisialta atá aige. Tar éis 

tuairt amháin i ndiaidh tuairt eile, is léir a thábhachtaí agus atá sé geilleagar Eorpach a bhfuil 

teacht aniar níos mó ann a thógáil agus an ghoimh a bhaint as iarmhairtí tánaisteacha na 

ngéarchéimeanna éagsúla (boilsciú, praghas an fhuinnimh agus na n-amhábhar ag dul i méid, 

ganntanais soláthairtí, bristeacha sa slabhra soláthair). Ní mór don Eoraip an spleáchas agus an 

neamhchosaint ar sholáthróirí nach féidir brath orthu a laghdú agus, san am céanna, 

comhghuaillíochtaí a thógáil le comhpháirtithe a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá ag an 

Aontas agus foinsí soláthair an Aontais a éagsúlú. 

 

1.4 Cé is moite den fhuinneamh, is ón Rúis agus ón Úcráin a thagann sciar maith de na miotail a 

allmhairítear isteach san Aontas, rudaí atá riachtanach le haghaidh roinnt tionscail 

straitéiseacha2. Onnmhaireoirí suntasacha roinnt táirgí talmhaíochta, amhail grán agus 

olashíolta, is ea an dá thír. Mar gheall ar an mbriseadh ar na honnmhairí ó na tíortha sin, tá 

méadú ollmhór tagtha cheana féin ar phraghsanna tráchtearraí talmhaíochta ar fud an domhain. 

Tá na hiarmhairtí le brath go háirithe sna tíortha is boichte ar domhan agus is iad na daoine is 

boichte is mó a bheidh thíos leis. I dtaca leis sin, tá CESE ag iarraidh an athuair go gcuirfear 

dlús le forbairt na huathrialach straitéisí agus teicneolaíche don Eoraip agus tá béim á leagan 

aige ar an ngá atá le srian a chur le spleáchas an Aontais ó thaobh fuinnimh, amhábhair 

ríthábhachtacha agus bia de3. 

 

                                                      
1

  INT 958. 

2
 Rún ó CESE An cogadh san Úcráin agus an tionchar eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a bheidh aige. 

3 
 Ibid. 
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1.5 Chun iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíocha agus sóisialta a sheachaint, ní mór go mbeidh 

beartas fuinnimh réalaíoch ag an Aontas agus go mbeidh sé ina chabhair ó thaobh an t-aontas 

fuinnimh a thógáil agus na spriocanna aeráide a bhaint amach gan ualach breise a chur ar 

thomhaltóirí ná oibrithe leochaileacha ná an bonn a bhaint ó iomaíochas ghnólachtaí an Aontais. 

Ní mór don Aontas a dhícheall a dhéanamh lena gcuspóirí uaillmhianacha aeráide a bhaint 

amach ach slándail agus cobhsaíocht an tsoláthair fuinnimh a áirithiú freisin ar chostas 

inacmhainne do na gnólachtaí agus na saoránaigh. 

 

1.6 Bhí sochaithe na hEorpa buailte go dona cheana féin ag an bpaindéim. Buille tubaisteach eile is 

ea an ghéarchéim atá ann faoi láthair arb í an chuid is leochailí den tsochaí is mó atá thíos léi. Ní 

mór an dlúthpháirtíocht agus an cóineasú sóisialta a bheith ina dtreoir freisin le haghaidh na 

mbeartas Eorpach atá le teacht: beidh ar gach duine íobairt a dhéanamh mar chuid den fhreagairt 

ar an gcogadh san Úcráin, agus ní mór a chinntiú go roinnfear an t-ualach ar bhealach cóir 

cothrom. D’fhéadfadh an Coimisiún a thuilleadh plé a dhéanamh leis na Ballstáit maidir le 

huirlisí fadtéarma a d’fhéadfaí a úsáid, i.e. scéimeanna athárachais dífhostaíochta, chun aghaidh 

a thabhairt ar fhadhbanna sistéamacha atá ag dul in olcas de dheasca na géarchéime leanúnaí. Ba 

cheart éifeachtaí Ionstraim SURE agus an úsáid bhreise a d’fheadfaí a bhaint aisti a chíoradh 

agus a phlé leis na comhpháirtithe sóisialta. 

 

1.7 Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach rialáil níos fearr a choimeád ina tosaíocht agus 

tá sé ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar reachtóirí an Aontais gach gné den chóras um rialáil 

níos fearr an Aontais a dhoimhniú agus a chur chun cinn ar bhonn comhsheasmhach agus úsáid 

chórasach a bhaint as na huirlisí agus na treoirlínte maidir le rialáil níos fearr ina gcuid oibre. 

Chuige sin, tá CESE ag moladh don Choimisiún leanúint air na prionsabail agus na huirlisí 

maidir le rialáil níos fearr a chur chun cinn ar fud a chuid seirbhísí go léir. 

 

1.8 Ba cheart cur chuige na forbartha inbhuanaithe a ghlacadh mar chuspóir uileghabhálach lárnach 

i gcás na mbeartas, na gclár agus na mbeart go léir. Chun borradh a chur faoin téarnamh ó na 

géarchéimeanna, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a bheith ag dréim le beartais 

agus tionscnaimh lena ndéanfaí tairbhe eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil san am céanna, 

i.e. an timpeallacht ghnó a neartú, dálaí oibre agus maireachtála a fheabhsú, agus an t-aistriú 

chuig geilleagar aeráidneodrach ciorclach a éascú. 

 

1.9 I dtaca le géarchéimeanna, tá dlúthbhaint ag téarnamh agus athléimneacht an Aontais le fás 

inbhuanaithe, cóineasú sóisialta, timpeallacht fhabhrach ghnó agus forbairt dhearfach na 

fostaíochta agus na ndálaí fostaíochta, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, Colún 

Eorpach na gCeart Sóisialta agus an plean gníomhaíochta a ghabhann leis agus na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe. I gcás aon bheart beartais a dhéanfar, ní mór go bhféachfar le gnó, 

fiontraíocht agus cruthú post inbhuanaithe a chothú, agus le feabhas a chur freisin ar dhálaí 

oibre agus maireachtála. 

 

1.10 D’ainneoin na bhfadhbanna práinneacha atá ann, tá sé ríthábhachtach gan dearmad a dhéanamh 

ar bhunaidhmeanna an Aontais, cuir i gcás cur chun feidhme éifeachtach an mhargaidh aonair, 

ná ar riachtanais fadtéarma, cuir i gcás an aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, agus an 

bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac d’fhonn todhchaí rathúil a áirithiú do 

shaoránaigh agus gnólachtaí. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún leanúint d’infheistíocht i 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 3/22 

dtaighde agus i nuálaíocht a éascú agus a mholadh, agus aird chuí á tabhairt ar an ngá, ar gá é 

atá ag dul i méid, atá le réitigh a aimsiú agus le feabhas a chur ar an athléimneacht i dtaca le 

rioscaí geo-eacnamaíocha, sóisialta, sláinte agus comhshaoil. 

 

1.11 De bhreis ar an margadh inmheánach a neartú agus spleáchas criticiúil a laghdú, is gá rath a 

bheith ar an onnmhairiú má táthar chun stádas níos mó a bhaint amach ar bhonn idirnáisiúnta. 

Ba cheart don Choimisiún iniúchadh a dhéanamh ar ar féidir a dhéanamh chun cur le 

hiomaíochas ghnólachtaí na hEorpa i gcoitinne agus, go háirithe, ar an gcaoi ar féidir cuidiú le 

cuideachtaí an Aontais seasamh níos láidre a bheith acu i margaí domhanda na teicneolaíochta, 

na dtáirgí agus na réiteach ar mheigithreochtaí agus dúshláin dhomhanda amhail an t-athrú 

aeráide. Ní mór dó acmhainn a earnála sláinte a neartú freisin, ó thaobh feabhas a chur ar 

thaighde agus modheolaíochtaí d’fhonn an t-éileamh ar chúram sláinte atá ag dul i méid agus 

paindéimí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a láimhseáil. Ní mór a chur san áireamh leis 

sin tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí agus nuálaithe na hEorpa caighdeáin a fhorbairt agus a 

chur chun cinn go hidirnáisiúnta, óir cruthaíonn caighdeáin margaí. 

 

1.12 Má tá ról domhanda níos mó le bheith ag an Aontas, beidh gá le haontacht dhaingean agus 

comhiarracht ó na Ballstáit. Ba cheart don Choimisiún tógáil ar an aontacht a baineadh amach le 

linn na ngéarchéimeanna agus bealaí a aimsiú chun feabhas a chur ar théarnamh agus 

iomaíochas fadtéarma an Aontais agus ar dhea-bhail na saoránach ar bhealach a bhraithfeadh 

níos mó agus níos mó ar an nuálaíocht agus ar scileanna in áit státchabhrach nó bacainní ar 

thrádáil agus ar chomhar. Sa chaidreamh atá ag an Aontas leis an domhan mór, ba cheart dó 

leanúint air ag cuidiú leis an mbochtaineacht a dhíothú agus le cearta an duine a chosaint. 

 

2. An Comhaontú Glas don Eoraip 

 

2.1 Tá a thacaíocht tugtha ag CESE do chur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip 

(CGE) agus tá sé curtha in iúl aige gur gá tabhairt faoi ar bhealach a thugann cothrom na Féinne 

do gach cuid den tsochaí, ar choinníoll go n-áiritheofar slándáil an tsoláthair bia don Eoraip 

agus slándáil an tsoláthair fuinnimh ar phraghas réasúnta freisin. Baineann sé sin, i measc nithe 

eile, leis an bpacáiste ‘Oiriúnach do 55’, rud a imreoidh tionchar míchothrom ar earnálacha, 

gnólachtaí, réigiúin, pobail agus daoine aonair ar fud na hEorpa. Tá CESE ag áitiú go bhfuil 

rannpháirtíocht ghníomhach na gcomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí ábhartha na sochaí 

sibhialta tábhachtach ag céim na pleanála agus an chur chun feidhme araon. Tá sé 

ríthábhachtach tacú leis na saoránaigh agus grúpaí na ngeallsealbhóirí agus iad á n-eagrú féin 

chun páirt ghníomhach a ghlacadh san aistriú chuig sochaí ísealcharbóin. 

 

2.2 Tá CESE ag tabhairt dá aire, i gcás na dtionscnamh a bhaineann le CGE, gur gá tionscnaimh 

chomhlántacha a bheith iontu a threiseoidh a chéile ar fud réimsí na haeráide, an fhuinnimh, an 

iompair, na foirgníochta, na tionsclaíochta, na foraoiseachta agus na gcóras bia, má táthar chun 

geilleagar iomaíoch cothrom aeráidneodrach ciorclach a bhaint amach. Tá comhlántacht níos 

fearr á hiarraidh freisin ag CESE idir an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach. 

 

2.3 Chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an aistrithe chuig fás atá inbhuanaithe ó thaobh 

an gheilleagair, na sochaí agus an chomhshaoil de agus atá i gcomhréir le CGE, tá CESE ag 

éileamh tacar táscairí cuí a fhorbairt de bhreis ar an olltáirgeacht intíre. Ba cheart scórchlár 
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achomair a dhearadh a mbeadh ní ba mhó ná olltáirgeacht intíre i gceist leis agus a ionchorprú i 

scórchlár CGE agus i bpróiseas rialachais eacnamaíoch na hEorpa. Ní mór eolas a dhéanamh 

leis freisin don fhorbairt beartas, feabhas a chur ar an gcumarsáid leis agus socrú spriocanna a 

chur chun cinn leis. 

 

2.4 Tá CESE i bhfách leis an aidhm atá leis an Tacsanomaíocht Eorpach le haghaidh 

Gníomhaíochtaí Inbhuanaithe (‘Tacsanomaíocht AE’), mar atá infheistíochtaí a dhíriú ar 

thionscadail agus gníomhaíochtaí inbhuanaithe. Chuige sin, tharraing an Coimisiún suas tacar 

rialacha lena chinneadh cé na hinfheistíochtaí ar féidir infheistíochtaí (glasa) comhshaoil a 

thabhairt orthu. Tá CESE ag iarraidh go ndéanfar an tacsanomaíocht a fhorbairt ar bhealach ina 

gcuirfear san áireamh riachtanais na sochaí amhail slándáil an tsoláthair fuinnimh agus an 

tsoláthair amhábhar agus tráchtearraí bunriachtanacha, agus go ndíreofar níos mó ar ghnéithe 

den inbhuanaitheacht shóisialta amhail cearta na n-oibrithe agus cearta an duine, agus 

inniúlachtaí na mBallstát, córais éagsúla caidrimh thionsclaíoch agus an fhéidearthacht measúnú 

oibiachtúil a dhéanamh i gcomhthéacs na rochtana ar mhaoiniú á n-urramú. Ón gcéad lá riamh, 

tá CESE ag áitiú nach féidir rath a bheith ar an gComhaontú Glas ach amháin más comhaontú 

sóisialta é freisin. I dtaca leis na gnéithe sóisialta den tacsanomaíocht, tá CESE ag obair ar 

thuairim féintionscnaimh faoi láthair maidir leis an tacsanomaíocht shóisialta agus na dúshláin 

agus na deiseanna a bhaineann léi. Ba cheart an tacsanomaíocht a úsáid freisin i gcomhthéacs 

chaighdeán an Bhanna Ghlais Eorpaigh. Tá sé tábhachtach, dar le CESE, tacsanomaíochtaí a 

ailíniú go hidirnáisiúnta i gcreat an Ardáin Idirnáisiúnta um Maoiniú Inbhuanaithe. 

 

2.5 Chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní arb ann dóibh ón taobh sóisialta agus saothair de 

CGD, tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún bearta beartais breise a mholadh chun an ghné 

shóisialta agus shaothair de CGD a neartú, agus cuspóirí sóisialta uaillmhianacha a chur leis, i 

gcomhréir le Dearbhú Porto, Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus treoirlínte na hEagraíochta 

Idirnáisiúnta Saothair i dtaca le hAistriú Cóir. Thar aon ní eile, tá CESE ag iarraidh ar institiúidí 

an Aontais mapáil agus anailís a dhéanamh ar an tionchar a imreoidh an t-aistriú glas ar an 

bhfostaíocht agus ar scileanna sna tíortha, réigiúin agus earnálacha éagsúla, lena n-áirítear an 

tionchar ar fhochonraitheoirí agus ar shlabhraí luacha iartheachtacha. Tá CESE ag iarraidh 

freisin go n-áiritheofar go mbeidh straitéisí le haghaidh aistriú cóir sna Pleananna Náisiúnta 

Fuinnimh agus Aeráide. De bhreis air sin, tá sé tábhachtach athruithe i saol na hoibre a thuar 

agus a bhainistiú, lena n-áirítear trí thacaíocht spriocdhírithe, cuir i gcás feabhas a chur ar na 

scileanna riachtanacha, cosaint shóisialta a áirithiú, agus an tsochaí go léir a dhéanamh páirteach 

i múnlú an aistrithe, agus trí thograí breise freisin chun infheistíochtaí ollmhóra poiblí agus 

príobháideacha a chruinniú chun tacú leis na haistrithe, agus méid agus raon feidhme an Chiste 

um Aistriú Cóir a mhéadú go suntasach go mbeidh sé in ann chuig na dúshláin. 

 

2.6 Tá CESE ag iarraidh go n-áiritheofar go gcuirfidh creat rialála an Aontais ar chumas 

ghnólachtaí an Aontais, FBManna san áireamh, a bheith chun tosaigh ó thaobh an ghnó ghlais 

de, agus go gcuirfidh sé cosc san am céanna ar an táirgeadh a chur as a áit agus go mbeidh sé 

ina chosaint ar an mbaol ó allmhairí a mbaineann tionchar comhshaoil níos measa leo. Tá 

tábhacht ar leith leis an méid sin i gcás na dtionscal is mó atá dian ar fhuinneamh. Tá CESE ag 

iarraidh freisin, i gcás na tacaíochta a thugtar do FBManna, go mbeidh tuiscint níos fearr ann 

agus bainistiú níos fearr á dhéanamh maidir leis na ceanglais aeráide agus chomhshaoil atá ag 

dul i méid a dhírítear orthu ar bhonn díreach agus indíreach araon. 
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2.7 Tá CESE ag iarraidh go dtabharfar tacaíocht láidir nuálaíochta do na tionscail chun 

teicneolaíochtaí, ábhair, táirgí, próisis táirgthe, agus samhlacha gnó atá glas a fhorbairt agus a 

thabhairt ar an bhfód, trí éascú a dhéanamh, mar shampla, ar chláir maidir le hidrigin, ceallraí, 

leathsheoltóirí, gabháil agus úsáid carbóin, agus cleachtais an gheilleagair chiorclaigh i réimsí 

éagsúla amhail an pacáistiú. 

 

2.8 D’fhonn cur le tionchar domhanda an Aontais maidir leis an maolú ar an athrú aeráide, ba cheart 

dó dálaí iomaíocha a chur ar fáil do thionscail an Aontais ar mhaithe leis na deiseanna a thapú 

onnmhairiú a dhéanamh i gcomhthéacs an éilimh dhomhanda ar theicneolaíochtaí agus réitigh 

aeráide agus, ar an gcaoi sin, ‘lámhlorg’ carbóin an Aontais a mhéadú.  

 

2.9 Tá ag éirí go maith le comhghuaillíochtaí tionsclaíocha tionscadail thionsclaíocha mórscála agus 

trasteorann a fhorbairt i réimsí straitéiseacha. Tá na comhghuaillíochtaí tionsclaíocha sin, mar 

aon le tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEInna), 

ríthábhachtach don téarnamh agus do chur chun cinn na gcaighdeán Eorpach agus na 

bpríomhtheicneolaíochtaí, go háirithe i réimsí nach féidir leis an margadh féin na torthaí 

inmhianaithe a bhaint amach iontu nó ina bhfuil sé á shaobhadh. 

 

2.10 Ba cheart cur leis an dul chun cinn i dtreo fíor-aontas fuinnimh chun an t-aistriú chuig córas 

fuinnimh inacmhainne sábháilte iomaíoch slán inbhuanaithe a áirithiú. I bhfianaise na ndúshlán 

atá ann faoi láthair de dheasca chogadh na Rúise in aghaidh na hÚcráine, ba cheart don 

Choimisiún díriú ar bhearta lena mbainfeadh na buntáistí ba mhó ó thaobh chuspóirí uile an 

aontais fuinnimh de agus lena dtabharfaí aghaidh ar na dúshláin is práinní agus na spriocanna 

fadtéarma araon san aon am amháin. 

 

2.11 Mar gheall ar a bhfuil ar siúl san Úcráin, tháinig ann do Theachtaireacht REPpowerEU4 agus, ar 

iarraidh ón gComhairle Eorpach, do Phlean REPowerEU mar aon le tograí5 ina diaidh, rud ar 

féidir leis, má chuirtear chun feidhme i gceart é, dlús suntasach a chur le baint amach an 

neamhspleáchais fuinnimh agus na hinbhuanaitheachta fuinnimh san Aontas Eorpach. An sprioc 

atá ann deireadh a chur leis an spleáchas ar ghás na Rúise agus ar bhreoslaí iontaise eile dá cuid, 

leis sin a bhaint amach tá gá le héagsúlú práinneach ar sholáthróirí agus foinsí fuinnimh, mar 

aon le dlúthpháirtíocht níos mó agus bearta fadtéarma leis an aistriú chuig an aeráidneodracht a 

chur chun cinn, agus tréithe na mBallstát agus na réigiún éagsúil agus na foinsí malartacha atá 

ar fáil á gcur san áireamh. Mar sin féin, chun a áirithiú go n-éireoidh leis an bpróiseas, ní mór 

infheistíocht leordhóthanach phríobháideach agus phoiblí a mhealladh, agus an tSaoráid 

Téarnaimh agus Athléimneachta agus cistí an bheartais chomhtháthaithe, i measc cistí eile nach 

iad, á gcur chun lántairbhe. Mar a cuireadh in iúl cheana6, dúshlán mór is ea an t-éileamh ar 

ghás na Rúise a laghdú faoi dhá thrian faoi dheireadh 2022 agus fágann sé go bhfuil gá le 

héagsúla, ar thaobh amháin, go háirithe trí bhíthin an gháis nádúrtha leachtaithe agus an 

bhithmheatáin sa ghearrthéarma, agus ar an taobh eile de, trí bhíthin éifeachtúlachta fuinnimh 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_22_1511 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en 

6
 TEN/778, REPowerEU: Comhghníomhaíocht Eorpach ar mhaithe le fuinneamh níos inacmhainne, níos sláinte agus níos 

inbhuanaithe. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en
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agus leathnú amach an fhuinnimh in-athnuaite. Ba cheart bacadh bonneagair lena gcruthófaí 

srianta maidir leis na roghanna malartacha réalaíocha a d’fhéadfaí a úsáid amach anseo a 

sheachaint agus ba cheart infheistíochtaí a dhíriú, a mhéid is féidir, ar an bhfuinneamh 

in-athnuaite agus ar an mbonneagar lena mbaineann. Ní mór dlúthbhaint a bheith ag na 

comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta leis na tograí beartais sin, má táthar chun a 

áirithiú go nglacfaidh an tsochaí leo, go mbeidh siad inbhuanaitheach agus go n-éireoidh leo. De 

bhreis air sin, chun cur leis an méid is féidir a dhéanamh i bhfreagairt ar ghéarchéimeanna 

seachtracha, bheadh gá le struchtúr buan comhordúcháin i gComhairle an Aontais Eorpaigh. 

 

2.12 Beidh ról tábhachtach ag an gcomhtháthú a dhéanfar ar mhargadh fuinnimh an Aontais amach 

anseo maidir le hinacmhainneacht agus slándáil an tsoláthair fuinnimh a fheabhsú. Chun na 

críche sin, tá gá le acmhainneacht idirnaisc leordhóthanach7 agus ní mór bonneagar 

comhfhreagrach a thabhairt ar an bhfód, go háirithe i gcás ‘oileáin’ fuinnimh (amhail Leithinis 

na hIbéire8). Chun buntáiste iomaíoch an Aontais a chur chun cinn i réimse an fhuinnimh 

in-athnuaite agus chun a áirithiú nach gcuirfear slándáil an tsoláthair i mbaol de dheasca an 

fuinneamh in-athnuaite a thabhairt ar an bhfód, ba cheart treochlár réalaíoch a tharraingt suas 

maidir le bonneagar éifeachtúil fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt agus a thabhairt ar an bhfód, 

lena n-áirítear acmhainní stórála agus idirnasc tarchurtha leordhóthanach lena bhféadfaí 

fuílleach an táirgthe a onnmhairiú chuig Ballstáit eile. D’fhonn bonneagar an fhuinnimh ghlain 

a thabhairt ar an bhfód go tapa, ní mór do na Ballstáit dlús a chur le deonú ceadanna. 

 

2.13 Chun cothroime iomaíochta a fheabhsú, ba cheart don Aontas praghsáil dhomhanda carbóin a 

chur chun cinn. Ba cheart cánachas carbóin a fhorbairt agus a chuíchóiriú ionas go bhfreagródh 

sé go siméadrach don tionchar ar an aeráid agus go gcuirfí san áireamh ann bearta chun carbón a 

cheapadh ón atmaisféar. Lena chois sin, ba cheart do CESE féachaint lena sprioc a bhaint amach 

deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais maidir le foinsí fuinnimh atá díobhálach don 

aeráid agus don chomhshaol, agus a áirithiú san am céanna gur ar bhealach cóir a tharlóidh an 

t-aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach. 

 

2.14 Is bagairt mhór é an t-ardú tobann atá ag teacht ar phraghsanna leictreachais i láthair na huaire, 

ó thaobh bochtaineacht fuinnimh a mhéadú agus iomaíochas na gcuideachtaí a úsáideann 

fuinneamh a laghdú. Tá CESE ag iarraidh bearta a n-éireodh leo tionchar na bpraghsanna 

fuinnimh arb airde anois iad a mhaolú agus bochtaineacht fuinnimh a chosc, lena n-áirítear i 

measc theaghlaigh an Aontais. Tá gá freisin le bearta sealadacha dea-spriocdhírithe chun 

teorainn a chur le tionchar arduithe tobanna na bpraghsanna fuinnimh chun cabhrú le FBManna 

agus le tionscail dianfhuinnimh teacht slán as an ngéarchéim. 

 

2.15 Mar chuid den mhachnamh fadtéarma ar an gcaoi a bhfuil an margadh fuinnimh ag freagairt do 

thuairteanna, tá sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na n-arduithe ar phraghas 

an fhuinnimh (praghas an gháis i láthair na huaire), mar a mhol an Ghníomhaireacht um 

                                                      
7

  Tá an idirnascacht ar cheann de spriocanna an Aontais cheana féin (ar a laghad 15 % faoi 2030, ach tá roinnt tíortha i bhfad ar gcúl 

leis): https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en 

8
 Doiciméad ón gCoimisiún maidir le ‘Oileáin Fuinnimh’: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622
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Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER), tar éis di measúnú9 a dhéanamh le déanaí ar 

dhearadh an mhargaidh leictreachais agus ar an gcóras praghsála a bhaineann leis i láthair na 

huaire. De bhreis air sin, d’fhéadfaí cuimhneamh ar athbhreithniú a dhéanamh maidir le margaí 

a bhfuil soláthar mór fuinnimh iontu, agus ina bhféadfaí an gnáthfheidhmiú a shaobhadh dá 

bharr sin. 

 

2.16 Ba cheart na saoránaigh agus na tomhaltóirí a bheith i gcroílár an aistrithe fuinnimh, i bhfoirm 

tacaíocht don fhuinneamh pobail agus don úinéireacht áitiúil agus trí na tomhaltóirí fuinnimh a 

iompu ina dtáirgeoirí is tomhaltóirí. Tá CESE ag iarraidh go mbeidh faisnéis thrédhearcach ann, 

go ndéanfar comhairliúchán agus go reáchtálfar feachtais oideachais chun na saoránaigh a 

ghríosú ar son an aistrithe fuinnimh. 

 

2.17 Tá CESE ag iarraidh freisin go dtabharfar aird níos mó ar fhadhbanna a bhaineann leis an aistriú 

chuig sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de, go háirithe i ndáil le tionscail a bhfuil am ag 

teastáil uathu ar chúiseanna éagsúla teicniúla agus/nó airgeadais chun oiriúnú a dhéanamh agus 

iad féin a choinneáil iomaíoch sa mhargadh. 

 

2.18 Ba dhíol sásaimh do CESE gur tugadh Rialachán TEN-T cothrom le dáta chun go mbeadh sé ag 

teacht ní b’fhearr le cuspóirí agus riachtanais an lae. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar aithint na 

dtosaíochtaí agus ar shainiú an ghréasáin lena nascfar príomhchathracha, mórchathracha, 

calafoirt, aerfoirt agus críochfoirt uile na mBallstát, arna bhunú ar na conairí Eorpacha. Ba 

cheart a áireamh i measc na gconairí, de réir mar is iomchuí, ‘droichid farraige’ nó naisc 

ard-dlúis rialta róró ar muir idir calafoirt na gconairí. Maidir le comhtháthú críochach, tá CESE 

den bharúil nach mór nasc níos fearr a thógáil idir na conairí croíghréasáin agus na gnéithe 

réigiúnacha, uirbeacha agus áitiúla. Ní mór na bearnaí a aithint freisin idir riachtanais theicniúla 

TEN-T agus riachtanais na soghluaisteachta míleata chun dé-úsáid an bhonneagair iompair a 

chur chun feidhme. 

 

2.19 Mar gheall ar an aga tionscanta sách fada a bhaineann le tionscadail TEN-T, tá CESE i bhfách le 

creat Eorpach rialála agus maoiniúcháin chun cobhsaíocht mheántéarma agus fadtéarma a chur 

ar fáil i gcás conairí agus tionscadal go dtí go dtabharfar an gréasán Eorpach chun críche. Tá 

CESE ag iarraidh freisin go ndéanfar pleananna náisiúnta práinneacha maidir le gnáthchistiú 

agus cistiú urghnách chun bonneagar TEN-T a chothabháil agus go ndéanfar plean faireacháin 

ar an leibhéal Eorpach maidir leis an gcroíghréasán. 

 

2.20 I bhfianaise a riachtanaí agus atá ról na heitlíochta san Aontas, tá CESE ag iarraidh cur chuige 

cuimsitheach éifeachtach chun téarnamh agus fás na heitlíochta inbhuanaithe a chur chun cinn. 

 

2.21 Chun cur leis na hiarrachtaí astaíochtaí ón iompar ar bóthar a laghdú, tá CESE ag iarraidh dálaí 

rialála fabhracha le haghaidh feithiclí iompair earraí móra agus troma agus le haghaidh 

meascáin feithiclí laistigh de na Ballstáit lena mbaineann agus eatarthu. Ba cheart don 

Choimisiún Eorpach machnamh a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don iompar lastais amach anseo 

agus na dúshláin ar leith a bhainfidh leis, agus ar an nganntanas tiománaithe leoraithe a 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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bhfuiltear ag súil leis sna blianta atá amach romhainn, ó thaobh laghad na hathnuachana atá ar 

bun ó ghlúin go glúin de agus ó thaobh dálaí deacra oibre de. Sa chomhthéacs sin, tá sé 

tábhachtach lastas ilmhódach a fhorbairt chun an lastas iarnróid a dhéanamh níos tarraingtí mar 

chuid de shlabhra lóistíochta iomlán, mar aon le feabhas a chur ar dhálaí oibre na n-oibrithe 

iompair. 

 

2.22 Is díol sásaimh do CESE forbairt chreat soghluaisteachta uirbí an Aontais agus tá sé ag éileamh 

an t-iompar uirbeach, go háirithe an t-iompar poiblí, a dhéanamh níos cuimsithí agus, leis sin, 

comhionannas deiseanna a chur chun cinn idir na saoránaigh. 

 

2.23 Chun an tsoghluaisteacht inbhuanaithe chliste a fheabhsú, tá tionscnamh láidir á impí ag CESE 

ar an gCoimisiún chun tionscadail dhigiteacha mhórscála a sheoladh maidir leis an iompar, rud 

a bhfuil géarghá leis, cuir i gcás, ó thaobh ilmhódúlacht éifeachtúil de agus ó thaobh úsáid 

acmhainneachta a bharrfheabhsú. 

 

2.24 Ós rud é go bhfuil na naisc idir na córais fuinnimh, iompair agus dhigiteacha ag dul i dtreis i 

gcónaí, tá gá le gréasáin atá comhtháite ó thaobh fuinnimh, iompair agus teicneolaíocht 

dhigiteach de. D’fhonn sineirgí a fheabhsú agus athléimneacht na mbonneagar foriomlán a 

mhéadú, tá CESE ag iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar na scrogaill agus na leochaileachtaí 

ollmhóra a bhaineann le hidirnaisc na gcóras sin sa lá atá inniu ann agus san fhadtéarma araon. 

 

2.25 Tá CESE ag iarraidh go méadófar freisin athléimneacht an ghréasáin fuinnimh, iompair agus 

dhigitigh i dtaca leis an athrú aeráide, guaiseacha nádúrtha, agus tubaistí arb é an cine daonna is 

cúis leo, chun fiúntas marthanach an bhonneagair a chothú agus a choimeád. Tríd is tríd, is éard 

atá á iarraidh ag CESE ná bearta chun feabhas a chur ar an oiriúnú don athrú aeráide agus do na 

tionchair a ghabhann leis. 

 

2.26 Chun inbhuanaitheacht na gcóras bia agus iomaíochas na dtáirgeoirí Eorpacha a chosaint, tá 

CESE ag iarraidh go gcothófar uathriail straitéiseach oscailte, lena n-áirítear uathriail níos fearr 

ó thaobh próitéine de, go n-áiritheofar cómhalartacht caighdeán trádála (caighdeáin 

eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil), go gcuirfear taighde chun cinn, go bhfeabhsófar an 

digitiú, go bhforbrófar teicneolaíochtaí agus síolta nuálacha, agus go gcuirfear praghsanna córa 

chun cinn lena gcuimseofar costais ionchuir níos airde agus costais ar mhaithe le 

hinbhuanaitheacht mhéadaithe. 

 

2.27 Ba cheart an Comhbheartas Talmhaíochta agus an Comhbheartas Iascaigh a bheith ina gcabhair 

mhór ó thaobh córais bhia atá níos inbhuanaithe agus níos athléimní a chur ar bun. Ní mór 

rannpháirtíocht struchtúrtha leathan na sochaí sibhialta a áirithiú i gcur chun feidhme na 

straitéise ‘ón bhfeirm go dtí an forc’. Sa togra le haghaidh creat reachtach maidir le córais bhia 

inbhuanaithe, ba cheart spriocanna soiléire, táscairí agus sásra faireacháin agus scórchlár láidir a 

bheith ann. 

 

3. Eoraip atá oiriúnach don ré dhigiteach 

 

3.1 Leis an bpaindéim agus an cogadh san Úcráin, tarraingíodh aird ar a ríthábhachtaí agus atá 

teicneolaíochtaí digiteacha agus ar an ngá atá leis go gcuirfear le ceannasacht dhigiteach an 
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Aontais. Chuir CESE in iúl cheana féin gur díol sásaimh dó an Compás Digiteach agus an 

Chonair i dtreo na Deacáide Digití agus tá sé ag iarraidh go dtabharfar isteach go héifeachtúil an 

sásra rialachais agus go n-éascófar cur chun feidhme tapa na spriocanna. Tarraingíodh aird 

freisin, de thoradh na paindéime, ar na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an aistriú 

digiteach agus tá CESE ag iarraidh go neartófar an t-idirphlé sóisialta ag an leibhéal Eorpach, 

náisiúnta agus tionsclaíoch chun a áirithiú gur aistriú cóir a bheidh ann freisin. 

  

3.2 Tá CESE den tuairim gur rud riachtanach é an comhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit ó 

thaobh dul chun cinn a mheas agus measúnú a dhéanamh ar na bearta atá ag teastáil chun na 

spriocanna a bhaint amach, lena n-áirítear trí mheán tionscadail iltíortha. Tá CESE ag iarraidh 

freisin go gcuirfear an tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití le comhroinnt an eolais agus an 

dea-chleachtais idir na Ballstáit.   

 

3.3 Tá béim leagtha ag CESE ar an ngá atá leis an gclaochlú digiteach a dhéanamh ar bhealach 

inbhuanaithe cuimsitheach a dhíríonn ar an duine daonna agus a oireann do chách, gan an 

deighilt dhigiteach atá ann faoi láthair a dhéanamh níos measa fós ná neamhionannais nua a 

chruthú, agus go n-áirithítear leis, ó thaobh na n-oibrithe de, dálaí oibre maithe, cothromaíocht 

idir an obair agus an saol, agus na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta. Chun na críche sin, tá 

sé tábhachtach freisin athruithe i saol na hoibre a thuar agus a bhainistiú, agus leas á baint as an 

idirphlé sóisialta ag leibhéil éagsúla agus feabhas á chur ar na scileanna riachtanacha agus ar na 

dálaí oibre cuí, lena n-áirítear sa teilea-obair agus san obair ardáin, agus meastóireacht ar 

leibhéal an Aontais a lorg ar an gceart chun dícheangail. 

 

3.4 Is cumasóirí riachtanacha iad an infheistíocht i mbonneagar digiteach lena n-áirítear 

inrochtainneacht níos fearr agus forbairt an mhargaidh aonair le haghaidh sonraí chun 

dea-fhorbairt dhigiteach a chur chun cinn i réigiúin uile an Aontais. Tá CESE ag iarraidh go 

gcuirfear chun feidhme go héifeachtúil bearta lena gcuirfear feabhas ar shaorghluaiseacht na 

sonraí, agus cosaint chuí sonraí, príobháideachais agus maoine intleachtúla á háirithiú san am 

céanna. 

 

3.5 Ba cheart don Aontas leanúint den dul chun cinn i dtreo córas nascachta spásbhunaithe slán 

uathrialaitheach a bhunú chun seirbhísí cumarsáide satailíte a sholáthar a mbeifí in ann brath 

orthu agus a bheadh athléimneach, rud a chuirfeadh leis an teacht atá ar an leathanbhanda 

ardluais agus an nascacht gan stró ar fud na hEorpa. 

 

3.6 Tá sé tábhachtach, dar le CESE, leanúint de chórais chliste iompair a fhorbairt i dtreo spás 

coiteann Eorpach do shonraí soghluaisteachta, rud a chiallaíonn éifeachtúlacht fheabhsaithe 

agus réamhchoinníollacha ó thaobh dálaí oibre feabhsaithe de, agus ó thaobh ilmhódúlacht 

shaoráideach de freisin. 

 

3.7 Measann CESE go bhfuil sé réasúnta a bheith ag brath ar rannpháirtithe láidre i margadh na 

hEorpa chun seirbhísí airgeadais digiteacha a chur chun feidhme. Tá CESE den bharúil go 

bhfuil géarghá le beart chun earnáil an chriptea-airgeadra a dhéanamh trédhearcach agus chun 

úsáideoirí deiridh an airgeadais dhigitigh a chosaint, cobhsaíocht airgeadais a chosaint, sláine 

earnáil airgeadais an Aontais a chosaint, agus cothroime iomaíochta a áirithiú i measc na 

n-oibreoirí éagsúla sa chóras eacnamaíoch agus airgeadais agus chun earnáil an 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 10/22 

chriptea-airgeadra a bhrú freisin i dtreo córais oibriúcháin atá níos inbhuanaithe agus nach 

bhfuil chomh dian céanna ar fhuinneamh. 

 

3.8 Ós rud é gur cumasóirí bunriachtanacha an chlaochlaithe dhigitigh iad scileanna agus 

inniúlachtaí, tá CESE ag iarraidh go ndéanfar forbairt leanúnach ar bhealaí chun ardtallann a 

mhéadú agus scileanna agus inniúlachtaí na saoránach agus na n-oibrithe a fheabhsú d’fhonn na 

deiseanna a ghabhann leis an digitiú a thapú níos fearr agus na rioscaí a bhaineann leis a 

bhainistiú. 

 

3.9 Má táthar chun borradh a chur faoi bharrfheabhas an Aontais sa réimse digiteach, beidh dálaí 

fabhracha ag teastáil ó chuideachtaí an Aontais ó thaobh nuálaíochta, infheistithe agus 

feidhmithe de, i gcomparáid lena bhfuil ag a lucht iomaíochta lasmuigh den Aontas. Mar gheall 

ar a oiriúnaí agus atá na comharchumainn ó thaobh tacaíocht a thabhairt don rannpháirtíocht 

chuimsitheach i rialú na n-ardán digiteach, tá sé á mholadh ag CESE tograí a chur ar fáil lena 

gcuirtear chun cinn forbairt ardáin dhigiteacha na gcomharchumann. 

 

3.10 Agus gnólachtaí nuálacha á gcur chun cinn, ní mór a áirithiú gur féidir leis na gnólachtaí uile, 

lena n-áirítear micrifhiontair, FBManna agus fiontair an gheilleagair shóisialta, a bheith 

rannpháirteach sa dul chun cinn agus tairbhe a bhaint as. Tá sé tábhachtach, dar le CESE, 

feabhas a chur ar an nglacadh atá leis an intleacht shaorga agus ardteicneolaíochtaí eile, ach ní 

mór a aithint freisin go mbíonn dúshláin mhóra roimh chuid mhór de na FBManna i dtaca le fiú 

na teicneolaíochtaí digiteacha bunúsacha a ghlacadh.  

 

3.11 Tá sé ag éirí níos tábhachtaí do na gníomhaithe go léir, gach cuid de na slabhraí luacha san 

áireamh, aird chuí a thabhairt ar an gcibearshlándáil, agus is léire ná riamh, i bhfianaise na 

ngéarchéimeanna, a thábhachtaí agus atá sí ó thaobh dea-fheidhmiú an gheilleagair agus na 

sochaí de agus ó thaobh naisc idirnáisiúnta a chothú. Chuige sin, ní mór do na Ballstáit 

gníomhaíocht níos láidre a dhéanamh, lena n-áirítear comhar arna éascú ag an gCoimisiún. Lena 

chois sin, tá sé níos tábhachtaí ná riamh an bhréagaisnéis a chomhrac, ach a chinntiú san am 

céanna nach mbainfear leas as sin chun srian a chur le saoirsí sibhialta, go háirithe an tsaoirse 

chun tuairimí a nochtadh. 

 

3.12 Tá CESE ag iarraidh go gcruinneofar maoiniú poiblí agus príobháideach araon chun 

infheistíocht i dtaighde agus i nuálaíocht, san oideachas agus san oiliúint, agus i mbonneagar 

teicniúil a éascú. Toisc ghinearálta eile a mhúnlaíonn an fhorbairt dhigiteach is ea an creat 

rialála. Measann CESE go bhfuil sé tábhachtach go spreagfar leis na rialacháin atá á bhforbairt 

nuálaíocht, infheistíocht agus cothroime iomaíochta, i gcomhréir le cearta an duine agus le 

cuspóirí comhshaoil agus aeráide.  

 

3.13 Ós rud é go bhfuil an digitiú ar cheann de na fórsaí tiomána tábhachtacha i gcónaí ó thaobh fás 

eacnamaíoch domhanda de, creideann CESE gur cheart iarracht a dhéanamh le beartais a 

bhaineann le cánachas an gheilleagair dhigitigh fás eacnamaíoch agus trádáil agus infheistíocht 

trasteorann a chur chun cinn, in áit bac a chur ar an méid sin. 

 

3.14 Tá sé tábhachtach cothroime iomaíochta agus córas riailbhunaithe a bheith mar bhonn faoi na 

gníomhaíochtaí digiteacha ar an leibhéal idirnáisiúnta freisin, agus bunchloch is ea an margadh 
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aonair ar a dtógtar an mórthionchar a imríonn an tAontas ar fud an domhain. Tá CESE ag 

moladh raon leathan uirlisí a úsáid, ó ghníomhaíochtaí taidhleoireachta go comhar nuálaíochta 

agus comhaontuithe trádála, chun cur chuige atá dírithe ar an duine agus iontaofacht na 

dteicneolaíochtaí digiteacha a chur chun cinn. Má tá an tAontas le bheith ina bhunaitheoir 

caighdeán ar bhonn domhanda, ní mór dó a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh iomaíochais de 

ar bhonn domhanda, rud a mbeidh comhar seasta idir na Ballstáit ag teastáil chuige.  

 

4. Geilleagar a théann chun tairbhe don phobal 

 

4.1 An fhorbairt shocheacnamaíoch atá ann faoi láthair, tá sí ar bun san am céanna agus an-chuid 

éiginnteachta ann agus paindéim COVID-19 ar siúl i gcónaí, éiginnteacht ar measa fós í de 

dheasca an chogaidh san Úcráin agus an teannais gheopholaitiúil leis an Rúis atá ag dul in olcas. 

Tá sé ríthábhachtach go neartóidh agus go gcomhordóidh na Ballstáit go héifeachtúil a 

mbeartais eacnamaíocha, sláinte agus shóisialta, go dtabharfaidh siad aghaidh éifeachtach ar 

mhíchothromaíochtaí maicreacnamaíocha agus go n-áiritheoidh siad go gcoinnítear fónta an 

t-airgeadas poiblí. San am céanna, ní mór dóibh cáilíocht agus comhdhéanamh a gcuid 

infheistíochtaí poiblí a fheabhsú chun na hacmhainní airgeadais is gá a chur ar fáil, lena 

n-áirítear trí infheistíocht phríobháideach a spreagadh, d’fhonn tacú le claochlú soch-éiceolaíoch 

an gheilleagair, agus an aidhm a bheith acu ardleibhéal fostaíochta, poist ardcháilíochta, 

dea-bhail, agus ioncam leordhóthanach a áirithiú, agus a áirithiú ag an am céanna nach 

laghdófar a spreagtha atá an pobal a bheith gníomhach ar mhargadh an tsaothair. 

 

4.2 Ba cheart don Aontas díriú ar bhuntáiste iomaíoch a thabhairt do thionscail na hEorpa agus ar 

phoist mar bhunús an rathúnais agus ar an gcomhrac i gcoinne na héagothroime agus na 

bochtaineachta sa phróiseas téarnaimh. Is é Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR) 

ionstraim threorach bheartas sóisialta an Aontais agus ba cheart é a bheith i gcroílár na straitéise 

téarnaimh chun a áirithiú go mbeadh an téarnamh eacnamaíoch agus an téarnamh sóisialta fite 

fuaite ina chéile. Ba cheart don Aontas díriú ar thacaíocht a thabhairt do ghrúpaí leochaileacha 

trí bheartais ghníomhacha chuimsitheacha a mbeadh seirbhísí sóisialta riachtanacha agus 

cumasúcháin ag gabháil leo.  

 

4.2.1 De thoradh rath comhtheagmhasach Next Generation EU agus na Saoráide Téarnaimh agus 

Athléimneachta, ba cheart breathnú orthu mar uirlisí éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar an 

ngéarchéim atá ann anois de dheasca an chogaidh, rud ar dócha go mbeidh iarmhairtí 

tromchúiseacha ann do gheilleagar na hEorpa dá dheasca. Leis na huirlisí sin, comhlántar na 

sásraí struchtúracha arb ann dóibh cheana féin chun fás eacnamaíoch agus cóineasú aníos a 

chothú, dálaí maireachtála a chosaint, agus síocháin agus cobhsaíocht shóisialta a áirithiú 

laistigh den Aontas. 

 

4.3 Ba cheart don Aontas agus do na rialtais náisiúnta bearta a dhéanamh chun tionchar an chogaidh 

san Úcráin a mhaolú d’fhonn an méadú ar phraghsanna agus ar chostais fuinnimh a bheidh le 

híoc ag teaghlaigh agus ag fiontair a íoslaghdú agus chun tacú leis an ngeilleagar agus le 

fostaíocht trí na bearta éigeandála atá ann faoi láthair a choigeartú. Chun cabhrú le fiontair 

déileáil leis na géarchéimeanna agus poist a chruthú agus a choimeád, ba cheart don Choimisiún 

faireachán leanúnach a dhéanamh ar thionchair na paindéime agus an chogaidh ar ghnólachtaí 
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an Aontais, idir bheag agus mhór, agus a bheith réidh chun na bearta tacaíochta sealadacha is gá 

a dhéanamh, agus dálaí cothroma iomaíochta á n-áirithiú san am céanna. 

 

4.4 Tacaíonn CESE go láidir leis an gcuspóir infheistíochtaí a atreorú sa chaoi is go gcuirfidh siad 

le haistriú an Aontais chuig geilleagar inbhuanaithe. Leis sin, is gá a bheith san airdeall ar úsáid 

mhíthreorach ‘an tsnasa ghlais’ nó ‘an tsnasa inbhuanaithe’. Glacann an Coiste leis go 

dtabharfaidh an Coimisiún go gníomhach páirt do na comhpháirtithe sóisialta agus don tsochaí 

shibhialta i gceapadh agus cur chun feidhme an mhaoinithe inbhuanaithigh. 

 

4.5 Ní mór spás fioscach iomchuí a bheith ag Ballstáit an Aontais le cur i gcoinne dhrochiarmhairtí 

eacnamaíocha agus sóisialta an chogaidh san Úcráin. Cuireann sé sin a thuilleadh leis an ngá atá 

le hathbhreithniú a dhéanamh ar chreat rialachais eacnamaíoch an Aontais. Mar sin féin, ní mór 

do na Ballstáit an t-airgeadas poiblí a dhaingniú le linn tréimhsí maithe fáis, rud a chuirfidh ar a 

gcumas beart a dhéanamh le linn cúluithe eacnamaíocha. Sa chomhthéacs sin, tá fainic á cur ag 

CESE an athuair gan clásal éalaithe ginearálta a dhíghníomhachtú roimh am. 

 

4.5.1 De bhreis air sin, tá CESE ag iarraidh creat rialachais eacnamaíoch athbhreithnithe 

athchothromaithe a bheidh dírithe ar an rathúnas, lena leagfar an bhéim chéanna ar réimse 

príomhchuspóirí beartais, amhail fás inbhuanaithe cuimsitheach, lánfhostaíocht agus obair 

chuibhiúil, geilleagar sóisialta margaidh iomaíoch agus bainistiú cobhsaí an airgeadais phoiblí. 

Má táthar chun cur leis an rathúnas do na hEorpaigh go léir, ní mór geilleagar Eorpach iomaíoch 

a bheith ann atá inbhuanaithe ó thaobh na sochaí agus an chomhshaoil de. 

 

4.5.2 Lena chois sin, beidh geilleagair ina n-aithneofar sna beartais fhioscacha náisiúnta gur gá 

cúlchistí ioncaim a thógáil tráth an fháis, agus an infheistíocht is gá do rathúnas amach anseo á 

háirithiú san an am céanna, beidh siad níos athléimní ó thaobh dul i ngleic le drochthionchair an 

choir chun donais eacnamaíoch. 

 

4.5.3 Is rud riachtanach a bheidh i bhforfheidhmiú cuí an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis, 

arna athbhreithniú tar éis an t-athbhreithniú leanúnach a bheith tugtha chun críche, in éineacht, 

más féidir, le rialacha simplithe agus le comhthimthriallacht laghdaithe, chun cabhrú leis na 

Ballstáit an t-airgeadas poiblí a chur ar bhonn inbhuanaithe agus chun muinín na n-infheisteoirí 

a neartú. In aon chreat fioscach amach anseo caithfear (a) airgeadas poiblí inbhuanaithe a chur 

chun cinn a mbeidh níos mó infheistíochtaí poiblí san áireamh ann; (b) beartas 

frith-thimthriallach a chur san áireamh, agus (c) solúbthacht bhreise agus difreáil thírshonrach a 

chéadú a mhéid a bhaineann le conairí coigeartaithe fiachais, agus an inbhuanaitheacht 

fhioscach á háirithiú san am céanna. Ar bhonn níos sonraí, ar cheann de phríomh-mholtaí CESE 

maidir leis an gcreat fioscach a athbhreithniú, tá riail óir a thabhairt isteach maidir le 

hinfheistíochtaí poiblí, gan an chobhsaíocht mheántéarma fhioscach ná airgeadais ná luach an 

euro a chur i mbaol, mar aon le riail chaiteachais. 

 

4.5.4 Ní mór do na parlaimintí náisiúnta agus do Pharlaimint na hEorpa araon an ról suntasach atá 

acu a chaomhnú amach anseo i dtaca le creat rialachais eacnamaíoch an Aontais d’fhonn 

cuntasaíocht dhaonlathach an Aontais a neartú. Thug CESE dá aire an smaoineamh scéim 

dífhostaíochta a bhunú, a áiríodh ar dtús i dtosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin Eorpaigh. I 

bhfianaise iarmhairtí ghéarchéim COVID-19 agus an chogaidh reatha san Úcráin, d’fhéadfadh 
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an Coimisiún a thuilleadh plé a dhéanamh leis na Ballstáit agus na comhpháirtithe sóisialta 

maidir le huirlisí fadtéarma a d’fhéadfaí a úsáid, i.e. scéimeanna athárachais dífhostaíochta, 

chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sistéamacha.  

 

4.6 Bhí ról buntábhachtach ag Ionstraim SURE10 go dtí seo maidir leis an ngoimh a bhaint as buille 

na paindéime, agus is léir gur uirlis éifeachtach atá inti. Ina dhiaidh sin, tá CESE ag iarraidh go 

ndéanfar measúnú ar an bhféidearthacht úsáid bhreise a bhaint as an ionstraim sin. 

 

4.7 Tá dlúthbhaint ag doimhniú an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta le neartu an rialachais 

eacnamaíoch, lena n-áirítear bailchríoch a chur ar an aontas baincéireachta agus margaí caipitil 

agus ról an tSeimeastair Eorpaigh a threisiú maidir le fás, comhtháthú, cuimsitheacht, 

iomaíochas agus cóineasú a mhéadú. 

 

4.8 Measann CESE, i bhfianaise na ndúshlán arb ann dóibh de dheasca an chogaidh, agus go 

háirithe an ghá atá le caiteachas ar chosaint agus ar fhuinneamh araon, ar gá é atá ag dul i méid, 

go bhféadfadh an tAontas Eorpach sásraí nua acmhainní dílse a bhunú. 

 

4.9 I ngeall ar ilroinnt na margaí caipitil sna Ballstáit, is deacair do ghnólachtaí teacht a bheith acu 

ar acmhainní airgeadais sa mhargadh caipitil aonair. Dá bhrí sin, is gá tuilleadh dul chun cinn a 

dhéanamh chun aontas na margaí caipitil a chur i gcrích. Chun aontas na margaí caipitil agus an 

t-aontas baincéireachta a dhoimhniú, ba cheart díriú ar na bealaí cistithe a neartú agus ar 

rannchuidiú na hearnála príobháidí leis na hiarrachtaí infheistíochta a chur chun cinn. Leis sin, 

tá CESE ag iarraidh go mbainfear an chothromaíocht cheart amach idir comhroinnt riosca agus 

laghdú riosca agus is díol sásaimh dó go háirithe na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun an 

faireachán ar rioscaí sistéamacha a eascraíonn as an ngéarchéim aeráide a neartú. De bhreis air 

sin, tá sé tábhachtach freisin aird a thabhairt ar na rioscaí inbhuanaitheachta sóisialta, rioscaí 

lena gcuirtear an comhtháthú sóisialta i mbaol de dheasca mhéadú na mbearnaí dáileacháin. 

Maidir le rialáil an mhargaidh airgeadais, ba cheart freisin tosaíocht a thabhairt don 

éifeachtúlacht ar an gcastacht agus ardchosaint tomhaltóirí a chur ar fáil. 

 

4.10 Ba cheart na geallsealbhóirí uile a bheith rannpháirteach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme 

beart chun litearthacht airgeadais agus éifeachtúlacht na rialacha cosanta a fheabhsú agus i 

laghdú na neamhshiméadrachtaí faisnéise idir soláthraithe seirbhísí airgeadais agus saoránaigh. 

 

4.11 Ba cheart margadh aonair na hEorpa a chur chun lántairbhe. D’fhéadfaí gnóthachain 

eacnamaíocha a fháil ach an reachtaíocht atá ann cheana a chur i bhfeidhm agus a 

fhorfheidhmiú ar bhealach níos fearr agus níos éifeachtaí agus an reachtaíocht chéanna a 

dhoimhniú. Má bhaintear a thuilleadh bacainní ar shaorghluaiseacht earraí agus seirbhísí, 

rachaidh sé chun tairbhe do gach duine – custaiméirí, oibrithe agus gnólachtaí. Braitheann 

dea-fheidhmiú an mhargaidh aonair freisin ar shábháilteacht agus ar cháilíocht na n-earraí agus 

na seirbhísí. 

 

4.12 Is údar imní do CESE gur ann d’iomaíocht éagórach cánach laistigh den Aontas, rud a 

spreagann an tseachaint cánach. Tá an Coiste den bharúil gurb éard atá ag teastáil ó aontas 

                                                      
10

 An Ionstraim Eorpach le haghaidh Tacaíocht Shealadach chun Rioscaí Dífhostaíochta a Mhaolú i gCás Éigeandála (SURE). 
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airgeadaíochta éifeachtach ná beartas fioscach comhleanúnach agus comhsheasmhacht idir 

rialacha fioscacha na mBallstát ar cuid dó iad. Mhol CESE cheana freisin comhshocrú Eorpach 

a sheoladh chun calaois chánach, imghabháil cánach, seachaint cánach agus sciúradh airgid a 

chomhrac go héifeachtach. 

 

4.13 Is é an toradh a bhíonn ar an maorlathas iomarcach go n-íocann an tsochaí costais nach bhfuil gá 

leo. Níor cheart don Aontas Eorpach a bheidh ann amach anseo díriú ar an micreabhainistiú ach 

a bheith faoi threoir phrionsabal na rialála níos fearr. Níor cheart déanamh amhlaidh, áfach, dá 

bhfágfadh sé go mbeadh ísliú céime i ndán do na hardchaighdeáin cosanta tomhaltóirí, sóisialta, 

saothair agus comhshaoil ar cuid de dhlúth agus d’inneach an gheilleagair shóisialta margaidh 

iad. Ar an leibhéal Eorpach, d’fhéadfaí cur le hinniúlacht na gcomhpháirtithe sóisialta ó thaobh 

fadhbanna a réiteach, cuir i gcás d’fhonn cothromaíocht a aimsiú idir leasanna éagsúla. 

 

4.14 Is inniúlacht lárnach í an fhiontraíocht maidir le feabhas a chur ar an iomaíochas, ar an 

nuálaíocht agus ar an dea-bhail agus maidir le geilleagar sóisialta agus glas a fhorbairt, go 

háirithe i gcomhthéacs an téarnaimh i ndiaidh na paindéime. D’fhéadfaí an dífhostaíocht a 

laghdú, go háirithe i measc daoine óga, ach an t-oideachas fiontraíochta a spreagadh d’fhonn 

scileanna fiontraíochta a fhorbairt. Tá an fhiontraíocht de gach aon sórt agus i ngach aon earnáil 

(lena n-áirítear turasóireacht, tionsclaíocht, geilleagar ardán, an geilleagar sóisialta, gairmeacha 

liobrálacha) ríthábhachtach ó thaobh an fháis eacnamaíoch, na nuálaíochta, na fostaíochta agus 

an chuimsithe de. Tá sé tábhachtach go n-aithneofar agus go dtabharfar aghaidh ar na 

deacrachtaí atá ag FBManna (go háirithe gnólachtaí an-bheag ar minic gur gnólachtaí teaghlaigh 

iad) agus rochtain á fáil acu ar an margadh aonair, go háirithe i gcomhthéacs na n-aistrithe glasa 

agus digiteacha. Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún tabhairt faoi ghníomhaíochtaí nithiúla a 

chláir oibre chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá roimh an margadh aonair a sainaithníodh 

cheana11. 

 

4.15 Tá CESE i bhfách le meascán beartas eacnamaíoch a ghlacadh lena mbainfear leas éifeachtach 

as na hacmhainní intíre atá ar fáil, idir phoiblí agus phríobháideach, lena n-áirítear na 

hacmhainní airgeadais a cruthaíodh faoi chuimsiú na hionstraime téarnaimh 

Next Generation EU agus na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta. Is údar imní do CESE 

le tamall a laghad rannpháirtíochta atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta ann, rud a aithnítear. 

Tá an tsochaí shibhialta eagraithe ag iarraidh nósanna imeachta níos foirmiúla lena n-éascófar 

fíormhalartuithe le linn chur chun feidhme na bpleananna náisiúnta téarnaimh agus 

athléimneachta agus le linn na meastóireachta arna déanamh orthu. Ba cheart prionsabal na 

comhpháirtíochta a bheith ina threoirphlean maidir le sásra éifeachtach le haghaidh 

rannpháirtíochta na sochaí sibhialta.  

 

4.16 Tá CESE i bhfabhar na dtograí reachtacha ón gCoimisiún i réimse an chánachais cuideachta 

agus molann sé an comhordú a rinne sé leis an bplé domhanda ar leibhéal na hEagraíochta um 

Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta/an Chreata Chuimsithigh d’fhonn teacht ar 

chomhdhearcadh domhanda. 

 

                                                      
11 

 Féach mar shampla ‘Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers’ [Turas gnó sa mhargadh aonair: 

constaicí agus bacainní praiticiúla], doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin, SWD(2020) 54 final, an Bhruiséil, 

10.3.2020 (níl leagan Gaeilge ann). 
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4.17 Tá tacaíocht CESE ag aon iarracht ar bith a dhíreoidh ar na costais chomhlíontachta a íocann 

cuideachtaí agus údaráis chánach na hEorpa a laghdú agus an córas nua cánach á cheapadh. Is 

gá nach mbeidh gnólachtaí na hEorpa faoi mhíbhuntáiste iomaíoch. Is saincheist chasta é cur 

chun feidhme iomlán Cholún a Dó den chomhaontú cánach domhanda a mbeidh neart ama agus 

iarrachta ag teastáil ina thaobh, ó chuideachtaí agus ó údaráis chánach araon. Is chun fíor-leasa 

an Aontais agus Bhallstáit an Aontais é go nglacfaí agus go gcuirfí chun feidhme go 

haonfhoirmeach agus in aon am amháin san Aontas agus i mbloic thrádála eile rialacha arna 

gcomhaontú go hidirnáisiúnta. 

 

4.18 Ní mór aird ar leith a thabhairt ar an bhfiontraíocht shóisialta i bhfianaise an róil a d’fhéadfadh a 

bheith ag an gcineál sin fiontraíochta ó thaobh an ghéarchéim a shárú. Beidh ról lárnach ag cur 

chun feidhme an phlean gníomhaíochta le haghaidh an gheilleagair shóisialta maidir leis an 

earnáil sin a neartú. Ní mór gurb é an toradh a bheidh ar éiceachóras sonrach an gheilleagair 

shóisialta a shainiú sa straitéis nua thionsclaíoch, go ndéanfar bearta nithiúla chun an geilleagar 

sóisialta a dhéanamh glas, digiteach agus athléimneach.  

 

4.19 I ndiaidh na paindéime, tá gá níos mó le soghluaisteacht foghlama ardchaighdeáin a chothú do 

chách agus na torthaí foghlama lena ngabhfaidh a aithint agus, dá bhrí sin, tá CESE ag moladh 

Limistéar Eorpach Oideachais ceart a chur ar bun faoi 2025 ar son Eoraip ina gcuirfí an 

fhoghlaim chun cinn. Bainfear an méid sin amach trí bhíthin cistiúcháin agus, thar aon rud eile, 

trí mheán comhar trasearnála i réimse an oideachais. 

 

4.20 Le beartas tomhaltóirí comhaimseartha, ní mór a áirithiú go bhfuil na cearta agus an chosaint is 

gá ag na tomhaltóirí. A bhuí leis an margadh aonair, tá sé níos fusa do thomhaltóirí agus 

gnólachtaí an Aontais earraí agus seirbhísí a cheannach agus a dhíol thar theorainneacha, bíodh 

sin ar líne nó as líne. Chuige sin, is gá do thomhaltóirí a bheith in ann muinín a bheith acu as an 

margadh, agus tá gá freisin le reachtaíocht spriocdhírithe agus le forfheidhmiú éifeachtach. 

Caithfidh faisnéis agus oiliúint do thomhaltóirí cabhrú leo freisin roghanna níos freagraí a 

dhéanamh. 

 

4.21 Ní mór an rochtain ar rannpháirtíocht saorálaithe a fheabhsú agus a mhéadú ó thaobh raoin agus 

cáilíochta de. Ba cheart a bhféadfaí a dhéanamh ó thaobh oibrithe deonacha a mhealadh ó gach 

uile aoisghrúpa agus cúlra a scrúdú agus a chur chun feidhme laistigh de chreataí nuálacha 

solúbtha lena gcuirfí deiseanna nua ar fáil. Ba cheart don Aontas Bliain Eorpach na nOibrithe 

Deonacha a dhéanamh de 2025. Ómós cuí a bheadh ann d’iarrachtaí agus do thionchar na 

n-oibrithe deonacha le linn ghéarchéim COVID-19 agus an chogaidh san Úcráin. Tharraingeodh 

sé sin béim ar a thábhachtaí agus atá siad don tsláinte agus don dea-bhail san Eoraip agus ar an 

ról atá acu i dtéarnamh agus i dtodhchaí na hEorpa. 

 

4.22 Toisc ríthábhachtach shóisialta agus eacnamaíoch is ea na gairmeacha liobrálacha sna Ballstáit 

go léir agus is orthu siúd atá cúram na seirbhísí poiblí tábhachtacha i réimsí amhail réimse na 

sláinte, an cheartais, na slándála, na dteangacha agus na n-ealaíon. Dá thoradh sin, is gá 

measúnú tionchar ar leith a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bheadh ag tograí reachtacha ar na 

gairmeacha liobrálacha sula nglacfar le reachtaíocht Eorpach agus i ndiaidh a glactha. I ndáil 

leis sin, tabharfaidh an reachtóir Eorpach aird go háirithe ar na héifeachtaí diúltacha a bhíonn ag 

an ualach maorlathach ar na gairmeacha liobrálacha. 
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5. Eoraip níos láidre sa Domhan 

 

5.1 Tá CESE ag iarraidh go mbeidh timpeallacht trádála idirnáisiúnta ann a bheidh oscailte, 

cothrom, cuimsitheach agus intuartha agus a bheidh ina fórsa tacaíochta don daonlathas agus an 

smacht reachta, don tsíocháin agus an chobhsaíocht, don inbhuanaitheacht shóisialta agus 

chomhshaoil, agus d’ord trádála domhanda a bheidh oscailte, cothrom agus riailbhunaithe. Ní 

mór don Eoraip rialacha trádála domhanda a chosaint, cothroime iomaíochta a áirithiú agus 

cothromaíocht a bhaint amach idir uathriail straitéiseach agus oscailteacht roimh an trádáil 

idirnáisiúnta trí bhonn láidir tionsclaíoch agus slabhraí soláthair idirnáisiúnta athléimneacha a 

chur chun cinn. 

 

5.2 Mar sin féin, is léir ónar thit amach sa tSín le blianta beaga anuas agus ó ionsaí leanúnach na 

Rúise freisin nach bhfágann méadú ar an trádáil idirnáisiúnta i gcónaí go gcuirfear le próisis an 

daonlathais. Dá bhrí sin, ní mór don Aontas a chuid luachanna bunúsacha, cuir i gcás urraim do 

chearta an duine, an smacht reachta agus saoirse na meán, a chur chun cinn sa bheartas trádála 

atá aige. 

 

5.3 Feictear do CESE go bhfuil sé tábhachtach leanúint d’aghaidh a thabhairt ar spleáchas criticiúil 

an Aontais ar thríú tíortha. Baineann sé sin go háirithe le fuinneamh, amhábhair, bia, táirgí 

sláinte, bonneagar agus teicneolaíochtaí. Baineann sé freisin leis an ngné thionsclaíoch de na 

beartais slándála, chosanta agus spáis. Ní mór don Aontas, thar aon rud eile, athbhreithniú a 

dhéanamh ar a laghad acmhainn thionsclaíoch atá aige agus ar a spleáchas ar chomhpháirtithe 

nach féidir brath orthu. 

 

5.4 San am céanna, chun uathriail straitéiseach oscailte an Aontais a neartú agus ról domhanda an 

Aontais a dhéanamh níos láidre, tá gá le comhar le comhpháirtithe i réimsí éagsúla, lena 

n-áirítear i réimse na trádála. Tá CESE ag iarraidh go gcríochnófar an chaibidlíocht maidir le 

comhaontuithe trádála déthaobhacha agus go bhforbrófar comhar iltaobhach laistigh den 

Eagraíocht Dhomhanda Trádála. De bhreis air sin, dá gcuirfí borradh faoin gcaidreamh le 

comhpháirtithe Mheiriceá Laidinigh, arna bhunú ar comhaontuithe nuachóirithe, deis thráthúil a 

bheadh ann don Aontas a sheasamh a neartú. 

 

5.5 Tá CESE ag leagan béim ar ról ríthábhachtach na sochaí sibhialta sa trádáil agus tá sé ag cur i 

dtreis an gá atá le borradh a chur faoin gcomhar leis an tsochaí shibhialta, ó mhúnlú na n-uirlisí 

agus na gcomhaontuithe trádála (comhaontuithe saorthrádála, comhaontuithe comhpháirtíochta 

eacnamaíche agus comhaontuithe infheistíochta) go faireachán a dhéanamh orthu. Leis sin, 

chabhrófaí le cuspóirí straitéis nua trádála an Aontais a bhaint amach, óir d’áiritheofaí go 

gcuideodh na comhaontuithe trádála arna dtabhairt i gcrích le forbairt atá inbhuanaithe ó thaobh 

an gheilleagair, na sochaí agus an chomhshaoil de san Aontas agus sna tíortha comhpháirtíochta 

lena mbainfeadh araon. 

 

5.6 Is gá freisin comhar a dhéanamh i réimsí an iompair, na seirbhísí digiteacha agus an fhuinnimh, 

réimsí lenar cuireadh deiseanna nua ar fáil, e.g. don chomhar idir an tAontas agus na Stáit 

Aontaithe. Ní mór idirnasc níos fearr a bheith ann idir na conairí croíghréasáin agus an chuid 

eile den domhan, i gcás earraí agus paisinéirí. Tá CESE ag iarraidh go mbunófar fóram chun 
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comhtháthú ghréasán TEN-T leis an gcuid eile den domhan a éascú, lena n-áirítear tíortha 

comharsanachta.  

 

5.7 Tá CESE den bharúil gur gá don Aontas cur chuige níos réamhghníomhaí agus níos éifeachtaí a 

ghlacadh chun cúram a dhéanamh de leasanna thionscail na hEorpa trí chothroime iomaíochta 

iomaíoch a bhunú agus trí dhul i ngleic le cleachtais éagóracha trádála, trí bhíthin na ndlíthe 

trádála atá ann cheana, go háirithe dlíthe frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais.  

 

5.8 Tá an Coiste den bharúil gur gá ról idirnáisiúnta an euro a neartú óir is uirlis thábhachtach é 

chun seasamh domhanda na hEorpa a fheabhsú agus tá sé ag iarraidh go ndíreofar níos mó ar na 

cúiseanna a bhaineann le ról idirnáisiúnta an euro a bheith ag dul i laige, agus go dtabharfar an 

t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta chun críche. 

 

5.9 Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún feabhas a chur ar na hiarrachtaí chun cur chuige an 

Aontais i leith na trádála agus i leith fhorbairt inbhuanaithe na ngealltanas saothair agus 

comhshaoil araon a thabhairt isteach san Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Ba cheart go 

n-áireofaí leis sin tuilleadh machnaimh maidir le rannpháirtíocht struchtúrtha gach comhchoda 

den tsochaí shibhialta i bpróisis na hEagraíochta Domhanda Trádála, ós rud é nach féidir 

fíor-inbhuanaitheacht a bheith ann gan rannpháirtíocht na sochaí sibhialta. 

 

5.10 Níl Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta éifeachtach go leor a thuilleadh agus níl a raon 

feidhme leathan go leor a thuilleadh chun dul i ngleic le tubaistí a bhaineann leis an athrú 

aeráide agus le cuid de na rioscaí éagsúla arb ann dóibh laistigh agus lasmuigh de chríoch an 

Aontais. De bhreis ar an úsáid sheanbhunaithe a bhaintear as maidir le tubaistí nádúrtha, 

baintear leas as an sásra chun dul i ngleic le rioscaí amhail paindéimí, rioscaí móra 

tionsclaíocha, truailliú muirí mórscála, iarmhairtí cibearionsaithe ar líonraí leictreachais nó uisce 

óil agus ar na bonneagair riachtanacha uile, agus chun géarchéimeanna daonnúla a bhaineann 

leis an inimirce a bhainistiú. 

 

5.11 Ní mór aghaidh níos fearr a thabhairt ar an nasc idir an chosaint shibhialta ghearrthéarma agus 

bainistiú fadtéarma na cabhrach daonnúla agus ní mór comhordú níos fearr a dhéanamh air. 

Chuige sin, measann CESE gur cheart scrúdú a dhéanamh ar an ngá atá le gníomhaireacht 

Eorpach um chosaint shibhialta agus um chabhair dhaonnúil a bhunú mar shásra praiticiúil chun 

gníomhaíochtaí beartais eachtraigh níos láidre a dhéanamh. 

 

5.12 Tá CESE á thabhairt dá aire nach ann fós don idirphlé ná ceapadh beartas atá cuimsitheach agus 

rannpháirteach i roinnt mhaith tíortha comhpháirtíochta agus go bhfuil an spás le haghaidh 

idirphlé sibhialta agus sóisialta á laghdú de réir a chéile, d’ainneoin na tacaíochta a chuireann an 

Coimisiún ar fáil. Tá CESE ag moladh go mbunóidh an Coimisiún, i gcomhar le CESE, 

‘Scórchlár an Spáis Shibhialta’, is é sin tionscadal píolótach chun staid an idirphlé shibhialta 

agus shóisialta a thomhas ar bhonn bliantúil i gcuid de na tíortha comhpháirtíochta, agus tús a 

chur leis an tionscadal le tíortha na mBalcán Thiar nó le tíortha Euromed. 
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6. An dóigh bheatha Eorpach a chur chun cinn 

 

6.1 Ní mór na córais sláinte i mbeagnach gach tír san Eoraip a neartú, agus béim a leagan ar chosc 

agus ar rochtain a ráthú do chách ar struchtúir ardchaighdeáin sláinte poiblí, ar sheirbhísí sláinte 

bunúsacha, lena n-áirítear vacsaíní, agus ar chúram fadtéarma. Tá freagairt straitéiseach 

phráinneach ag teastáil ar shaincheisteanna meabhairshláinte. 

 

6.2 Tá CESE á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach tacaíocht a thabhairt chun éiceachóras cúraim 

sláinte na hEorpa a choinneáil láidir agus comhordaithe mar is rud é sin a rannchuidíonn le 

huathriail straitéiseach thionsclaíoch an Aontais, le ceannasacht teicneolaíochta an Aontais agus 

le hardchaighdeán saoil shaoránaigh an Aontais. Ba cheart mapáil agus anailís ón mbun aníos a 

dhéanamh chun measúnú a dhéanamh ar cé na cineálacha spleáchais go baileach atá sna 

spleáchais a sainaithníodh agus chun dul i ngleic leis na leochaileachtaí agus na ganntanais 

ábhar straitéiseach atá ann. 

 

6.3 Tá an imirce ar cheann de na saincheisteanna is mó tosaíocht i gcónaí mar gheall ar an tionchar 

a imríonn sí ar chúrsaí déimeagrafaice, ar gheilleagar agus ar bheartais an Aontais (fostaíocht, 

gnóthaí sóisialta, margadh an tsaothair, beartais lánpháirtíochta, rialú teorann, an comhrac in 

aghaidh an chiníochais, na seineafóibe, an phobalachais agus an idirdhealaithe). Ní mór an cruth 

deiridh a chur ar Chomhshocrú Nua an Aontais maidir le hImirce agus Tearmann agus ar an 

gComhchóras Eorpach Tearmainn de réir fíorchothromaíocht idir an dlúthpháirtíocht agus an 

fhreagracht, agus oibleagáidí an Aontais agus na mBallstát de réir an dlí idirnáisiúnta. 

 

6.4 Is léir ón ngéarchéim dídeanaithe atá ag titim amach de dheasca an chogaidh san Úcráin a 

thábhachtaí agus atá an tsaincheist sin agus feictear inti an chaoi ar cheart don Aontas dul i 

ngleic lena leithéid de chás: de bhreis ar chosaint a thabhairt láithreach bonn do na dídeanaithe, 

agus ar cheadanna sealadacha cónaithe agus oibre a thabhairt isteach, ní mór bearta a dhéanamh 

ar bhonn práinne chun daoine a lánpháirtiú i sochaí agus margaí saothair na mBallstát agus ní 

mór cistiúchán cuí a chur ar fáil do rialtais agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar an láthair. 

 

6.5 Is é 2022 Bliain Eorpach na hÓige. Is éard is aidhm leis sin aitheantas a thabhairt do na híobairtí 

agus na dúshláin a bhain le saol na ndaoine óga le linn phaindéim COVID-19 agus a bhaineann 

lena saol go fóill, trí dheiseanna a chur ar fáil dóibh páirt a ghlacadh ann ar gach leibhéal agus 

béim ar leith á leagan ar shaincheisteanna glasa, ar an gcuimsiú, ar shaincheisteanna digiteacha 

agus ar phríomhshruthú na hóige ar fud bheartas uile an Aontais. Tá sé ríthábhachtach go 

mbeidh oidhreacht nithiúil ag an mbliain agus, go deimhin, go ndíreofar ar dhaoine óga gach 

uile bhliain leis na tionscnaimh ar leibhéal an Aontais. Ba cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, 

leanúint dá gcuid oibre san obair leantach ar an mBliain in 2023 agus ina dhiaidh. 

 

7. Iarracht úr ar son dhaonlathas na hEorpa 

 

7.1 Tá gá le bearta chun feabhas a chur ar an idirphlé sibhialta le geallsealbhóirí agus grúpaí sa 

tsochaí, agus ina measc féin, rud a thabharfadh úinéireacht dóibh ar bheartais a mbíonn tionchar 

díreach acu orthu, agus fíor-rannpháirtíocht dóibh iontu, agus ról na saoránach a chur chun cinn 

maidir le todhchaí na hEorpa a thógáil. 
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7.2 Tá cúpla bealach ann cheana a bhfuil ról tábhachtach acu i rannpháirtíocht na saoránach ar an 

leibhéal Eorpach, amhail an tionscnamh ó na saoránaigh. Mar sin féin, ní leor na bealaí sin chun 

go mbeidh rannpháirt fhóinteach ag saoránaigh an Aontais agus is gá uirlisí rannpháirtíochta 

(lena n-áirítear ríomh-rannpháirtíocht) a bheith níos cuimsithí, a úsáid ar bhealach struchtúrtha, 

a bheith inrochtana do chách, agus, thar aon rud eile, is gá tionchar níos mó a bheith acu. 

 

7.3 Mar chuid den smaoineamh sin, ba cheart ról institiúideach CESE a fheabhsú agus é a 

chumhachtú mar ionadaí aitheanta na sochaí sibhialta eagraithe lena chomhairle a roinnt mar 

chuid de phróiseas ceaptha beartas an Aontais agus freisin mar éascaitheoir agus ráthóir 

gníomhaíochtaí daonlathais rannpháirtíochta amhail idirphlé struchtúrtha le heagraíochtaí na 

sochaí sibhialta agus le painéil saoránach. Is gné ríthábhachtach de shaol daonlathach an 

Aontais Eorpaigh é sochaí shibhialta bhríomhar a bheith ann. 

 

7.4 Tá an Coiste ag moladh do lucht ceaptha beartas an Aontais straitéisí comhtháite Eorpacha 

(inmheánacha agus seachtracha) maidir leis an tsochaí shibhialta a bhunú, lena n-áirítear 

beartais arna mbunú air seo a leanas: aitheantas níos fearr a thabhairt don earnáil agus don 

idirphlé sibhialta, colún ar leith i bPlean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach, an 

measúnú bliantúil ar an smacht reachta agus straitéis Eorpach maidir leis an tsochaí shibhialta 

san áireamh; creataí dlíthiúla agus cruthú na cothroime iomaíche Eorpaí a éascú; rochtain ar an 

gcistiú poiblí; sásraí faireacháin agus cosanta ar leibhéal an Aontais. 

 

7.5 Tá sé ríthábhachtach díriú ar an obair leantach ar thograí na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa 

d’fhonn beart a dhéanamh de réir éilimh na saoránach. Tá súil ag CESE go ngeallfaidh gach 

institiúid Eorpach cur chuige cuiditheach uaillmhianach, i gcomhréir lena ról agus lena 

inniúlachtaí, i gcás chéimeanna uile na hoibre leantaí, lena n-áirítear tograí reachtacha. Tá CESE 

réidh lena ról a chomhlíonadh agus lena áirithiú go ndéanfar obair leantach chuí ar thorthaí na 

Comhdhála, agus má tá coinbhinsiún le heagrú ní mór ról suntasach a bheith aige. 

 

7.6  Chun muinín sa mhéadú a atógáil agus chun na bealaí ina gcothaíonn an tAontas caidreamh 

lena chomhghuaillithe nádúrtha sa réigiún a neartú, creideann CESE go láidir gur cheart don 

Aontas rannpháirt shoiléir a thabhairt do thíortha na mBalcán Thiar sna gníomhaíochtaí arb é is 

aidhm leo torthaí na Comhdhála ar Thodhchaí an Aontais a chur chun feidhme. 

 

7.7 De thoradh an chogaidh san Úcráin, is ann anois do chomhghníomhaíocht agus comhtháthú 

Eorpach i bpríomhearnálacha amhail an chosaint agus an beartas eachtrach, a oiread sin nach 

bhféadfaí a shamhlú fiú cúpla mí ó shin. Is díol sásaimh do CESE an tiomantas a cuireadh in iúl 

i nDearbhú Versailles maidir le húsáid níos mó a bhaint as an tSaoráid Eorpach Síochána agus 

tá sé ag cur i bhfios go láidir gur cheart don Aontas bogadh i dtreo lánpháirtiú polaitiúil níos 

láidre, rud ar a bhféadfaí combheartas eachtrach Eorpach a bhunú. Tá CESE ag iarraidh ar na 

Ballstáit tús a chur láithreach bonn le córas cosanta a chur chun feidhme ar fíorchóras cosanta 

coiteann agus éifeachtach é a chuirfeadh go mór le cumas na hEorpa í féin a chosaint12. I gcás 

cinneadh a dhéanfar ar leibhéal an Aontais ina thaobh sin, ba cheart Parlaimint na hEorpa a 

bheith páirteach ann mar is í ionadaí díreach an phobail í de réir na gConarthaí.  

 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (lch 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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7.8 Ní mór Parlaimint na hEorpa, mar aon le CESE, comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na 

sochaí sibhialta, a bheith rannpháirteach sna pleananna teagmhais chun iarmhairtí eacnamaíocha 

an chogaidh a chomhrac. Go háirithe, i gceapadh na gcodanna éagsúla de straitéis Repower EU. 

 

7.9 Tá béim á leagan ag CESE ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le 

rannpháirtíocht ghníomhach na ndaoine óga sa tsochaí agus i bpróisis ceaptha beartas agus i 

bpróisis chinnteoireachta, ós rud é gurb iad na leanaí agus na daoine óga a mbeidh orthu íoc as 

an bhfiachas poiblí ollmhór atá á chruthú ag tíortha faoi láthair chun dul i ngleic le hiarmhairtí 

na paindéime agus a mbeidh orthu maireachtáil le hiarmhairtí na gcéimeanna atá á nglacadh faoi 

láthair chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide agus ar an staid slándála nua san Eoraip. Tá 

gá freisin le cur chuige comhordaithe Eorpach arna bhunú ar bheartais agus creataí dlíthiúla 

láidre chun fáinne fí an mhíbhuntáiste idirghlúine a bhriseadh. Ba cheart dlúthfhaireachán a 

dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis an sprioc uaillmhianach arna leagan síos chun an líon 

is mó leanaí agus daoine óga is féidir a thógáil amach as an mbochtaineacht. 

  

7.10 Tá CESE á chur i bhfios gur cheart aghaidh a thabhairt ar chomhionannas inscne agus ar 

phríomhshruthú inscne i ngach gné de cheapadh agus cur chun feidhme dhlí an Aontais, go 

háirithe ós rud é gur ann anois do mhíchothromaíochtaí inscne níos measa fós de dheasca na 

paindéime agus an choir chun donais a chruthaigh sí. 

 

7.11 Tá sé ríthábhachtach nach dtiocfaidh aon fhreagairt ar dhálaí eisceachtúla salach ar an smacht 

reachta nó nach gcuirfear i mbaol dá barr an daonlathas, scaradh na gcumhachtaí ná cearta 

bunúsacha shaoránaigh an Aontais. Ní mór ionstraimí nua an Aontais chun cearta bunúsacha 

agus an smacht reachta a chosaint a chur chun cinn, mar shampla an Timthriall 

Athbhreithniúcháin ar an Smacht Reachta agus an sásra chun coinníoll a chur le cistiú an 

Aontais maidir leis na cearta bunúsacha agus an smacht reachta a urramú. Ní mór an méid sin a 

chur san áireamh go háirithe i gcinntí sealadacha íogaire, amhail craoltóirí áirithe a chosc, srian 

a chur le saorghluaiseacht daoine, nó aon chinneadh eile arna ghlacadh le linn na paindéime 

agus an chogaidh araon. 

 

7.12 Mhol CESE cheana féin cairt uile-Eorpach um chearta agus freagrachtaí tuaithe agus uirbeacha 

a ghlacadh agus tá sé ag iarraidh go gcruthófar múnla rialachais le haghaidh an 

Chomhshocraithe um an Tuath ina n-áireofar rialtais áitiúla agus gnólachtaí áitiúla, idir 

ghnólachtaí príobháideacha agus neamhbhrabúis, go ndéanfar obair de réir struchtúr áitiúil 

daonlathach agus comhpháirtíochta sóisialta chun a áirithiú go gcloisfear guthanna áitiúla agus 

go n-éireofar leis an bhfís fadtéarma a chur chun feidhme. 

 

7.13 Maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, tá CESE ag iarraidh go gcuirfear struchtúir láidre 

rialachais ar bun chun na geallsealbhóirí uile a dhéanamh páirteach i gceapadh bhearta an 

Chomhaontaithe, an méid seo a leanas san áireamh: 

 

- ardán a chruthú do gheallsealbhóirí an Chomhshocraithe Aeráide Eorpaigh, a mbeidh 

gníomhaithe aeráide ar gach leibhéal páirteach ann; 

- fóram a chruthú maidir le cúrsaí aeráide a mhaoiniú chun rochtain ar airgead a éascú agus 

bacainní a bhaint; 

- rannpháirt chuí na struchtúr Eorpach le haghaidh idirphlé sóisialta atá ann cheana a áirithiú; 
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- na Ballstáit a spreagadh chun páirt a thabhairt d’údaráis réigiúnacha, comhpháirtithe sóisialta 

agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta in ullmhú na bpleananna náisiúnta um aistriú cóir; 

- daoine óga a dhéanamh páirteach ar bhonn níos córasaí sa phróiseas cinnteoireachta maidir 

leis an inbhuanaitheacht agus toscaire de chuid an aosa óig a áireamh i dtoscaireacht oifigiúil 

an Aontais chuig cruinnithe Chomhdháil na bPáirtithe; 

- nasc struchtúrach a thógáil idir an pacáiste ‘Oiriúnach do 55’ agus Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe; 

- leanúint den tógáil ar an rath a bhí ar an obair chomhpháirteach idir an Coimisiún agus 

CESE maidir le hArdán Eorpach Gheallsealbhóirí an Gheilleagar Chiorclaigh. 

 

7.14 Ba cheart d’institiúidí an Aontais ról bunthábhachtach na sochaí sibhialta a aithint freisin maidir 

leis na cearta bunúsacha agus an smacht reachta a chur chun cinn agus maidir le cur in iúl 

leordhóthanach luachanna agus phrionsabail an Aontais a éascú. Dá réir sin, ní mór ról na 

sochaí sibhialta sa Timthriall Athbhreithniúcháin ar an Smacht Reachta a neartú, lena n-áirítear 

fóram geallsealbhóirí a chur ar bun. 

 

7.15 De bhreis air sin, measann CESE go bhfuil sé ríthábhachtach rannpháirtíocht ionadaithe na 

sochaí sibhialta a áirithiú, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí tomhaltóirí 

agus geallsealbhóirí eile lena mbaineann, maidir le clár beartais na Deacáide Digití agus 

treochláir náisiúnta ghaolmhara a mhúnlú, a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh 

orthu. 

 

7.16 Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach rialáil níos fearr a choimeád ina tosaíocht agus 

tá sé ag iarraidh ar an gCoimisiún, a chuid seirbhísí go léir san áireamh, agus ar reachtóirí an 

Aontais, gach gné den chóras um rialáil níos fearr an Aontais a dhoimhniú agus a chur chun 

cinn ar bhonn leanúnach agus úsáid chórasach a bhaint as na huirlisí agus na treoirlínte maidir le 

rialáil níos fearr ina gcuid oibre. 

 

7.17 Tá CESE á chur i bhfáth gur cheart don Choimisiún bunús a thabhairt le gach togra reachtach i 

gcónaí trí mheasúnú tionchair lánfhorbartha a chur ar fáil ina leith. Ba cheart don Choimisiún 

measúnuithe tionchair cuí a dhéanamh freisin ar aon straitéisí a bheidh ann amach anseo, chun 

na tionchair a shainaithint go luath agus chun réamh-mheas níos fearr a dhéanamh ar 

chomhéifeachtaí na dtionscnamh aonair. 

 

7.18 Tá CESE á chur i bhfáth nach mór na hionstraimí maidir le rialáil níos fearr a bheith neodrach ó 

thaobh beartais de agus a bheith scartha go soiléir ón gcinnteoireacht pholaitiúil, rud ba cheart a 

fhágáil faoi na comhlachtaí polaitiúla dlisteanacha ainmnithe. 

 

Sna nósanna imeachta comhairliúcháin phoiblí a bhaineann leis na tograí ón gCoimisiún, ní mór 

ionchur ó fháil ó gheallsealbhóirí éagsúla agus cothromaíocht a bhaint amach ó thaobh an 

ionchuir sin de freisin. Chuige sin, is gá athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht chun 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhaint amach ar bhealach níos fearr ar leibhéal an Aontais 

agus ar an leibhéal náisiúnta. Tá béim á leagan ag CESE ar an ngá atá le nósanna imeachta ar 

líne a chomhlánú le hidirphlé struchtúrtha le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ag gach céim den 

phróiseas ceaptha beartas, lena n-áirítear céim an chur chun feidhme agus na meastóireachta. 
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7.19 Tá CESE ag iarraidh go sonrach ar an gCoimisiún agus go háirithe ar an Airmheán 

Comhpháirteach Taighde (JRC) CESE féin a dhéanamh go hiomlán páirteach sa timthriall 

fadbhreathnaitheachta atá aige agus tacaíocht a thabhairt dó chun scrúdú a dhéanamh ar na 

gníomhaíochtaí fadbhreathnaitheachta atá ar bun cheana féin ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 

ceardchumainn agus comhlachais ghnó. 

 

7.20 Tá an Coiste ag iarraidh freisin go ndéanfar an comhar a neartú go leanúnach san obair 

meastóireachta ex-post ar thionscnaimh éagsúla. 

 

7.21 Is léiriú iad an phaindéim agus an cogadh san Úcráin araon ar a phráinní agus atá an gá le 

gníomhaíocht níos mó a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus Eorpach chun saoirse agus 

iolrachas na meán agus an iriseoireacht neamhspleách ardchaighdeáin a chosaint. 

 

An Bhruiséil, 14 Iúil 2022 

 

 

 

 

Christa SCHWENG 

Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
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