Eolas faoinar féidir
le CESE a
dhéanamh ar
mhaithe leatsa Eagrán 2021

CINNEADH

COMHAIRLE

Is é CESE guth na sochaí sibhialta laistigh d’institiúidí an
Aontais Eorpaigh, agus is nasc é a thugann geallsealbhóirí
san Aontas le chéile.
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Eolas faoi Choiste Eacnamaíoch agus
Sóisialta na hEorpa
Is dlúthchuid den Aontas Eorpach é CESE:
bunaíodh é le Conradh na Róimhe in 1957,
chun chomhairle a chur ar chinnteoirí AE agus
chun a áirithiú go bhféadfadh eagraíochtaí
agus líonraí na sochaí sibhialta ar fud na
mór-roinne a gcuid tuairimí a chur in iúl faoi
fhorbairt na hEorpa.

Feidhmíonn na grúpaí sin go minic mar
idirghabhálaithe idir cinnteoirí agus na
saoránaigh, agus cuireann siad ar a gcumas do
dhaoine páirt ghníomhach a ghlacadh agus
athruithe á ndéanamh nó tacú le cúiseanna
sonracha ar mhaithe leis an leas coiteann.

Ní mar a chéile CESE agus comhlachtaí AE
eile, áfach. Fóram uathúil atá ann le haghaidh
comhairliúchán, idirphlé agus comhdhearcadh
idir ionadaithe ó na hearnálacha éagsúla uile
den tsochaí shibhialta eagraithe.
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Misean CESE agus fís CESE
Is éard is aidhm do CESE a chion féin a
dhéanamh lena áirithiú go mbeidh ceapadh
beartais agus reachtaíocht AE níos
daonlathaí agus níos éifeachtaí agus go
gcuirfear riachtanais shaoránaigh uile an
Aontais san áireamh i ndáiríre iontu.
Tá trí phríomhchúram air:
• comhairle a chur ar Pharlaimint na
hEorpa, ar an gComhairle agus ar an
gCoimisiún Eorpach;
• a áirithiú go gcloisfear na tuairimí atá
ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa
Bhruiséil agus gur mó a bhfeasacht siúd
faoin tionchar a bhíonn ag reachtaíocht
AE ar shaol shaoránaigh an Aontais;
• tacú leis an tsochaí shibhialta eagraithe
agus í a neartú laistigh den Aontas Eorpach
agus lasmuigh de.
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Tá rún daingean ag CESE an daonlathas
rannpháirtíochta a chur chun cinn san
Eoraip, chomh maith leis an daonlathas
parlaiminteach. Is é an cineál sochaí a bhíonn
á thaibhreamh don CESE ná sochaí ina
gcuimsítear an uile dhuine agus a mbíonn
páirt ghníomhach ag an uile dhuine inti.
Fágann sin ionchur nach beag ag saoránaigh
maidir lena dtodhchaí féin agus todhchaí a
bpáistí. Dá thairbhe sin, is féidir le daoine óga
a bheith dóchasach go mbeidh post agus
saol ar fónamh acu, braithfidh gach duine go
bhfuil siad os cionn a mbuille sa saol agus iad
lánpháirteach ann, braithfidh siad go bhfuil
meas orthu agus gur slán sábháilte a bheidh
siad ó lá go lá.

Is iad comhaltaí
CESE spiorad an
Choiste
Tá CESE comhdhéanta de 329 gcomhalta ó
27 mBallstát an Aontais agus is sa Bhruiséil atá
ceanncheathrú an Choiste féin. Is ón uile chúlra
sóisialta agus gairmiúil do na comhaltaí
agus tá réimse ollmhór eolais agus taithí
acu. Déanann siad ionadaíocht ar chomhlachais
fostóirí, ar earnáil na tionsclaíochta, ar
chomhlachais tráchtála, ar chomhlachais
fiontar beag agus meánmhéide (FBManna),
ar cheardchumainn, ar thomhaltóirí,
ar fheirmeoirí, ar ghníomhaithe ar
son cearta daoine faoi mhíchumas, ar
lucht léinn, ar ghrúpaí um chearta na
mban, ar ghníomhaithe comhshaoil, ar
chomharchumainn, ar eagraíochtaí don
óige, ar eagraíochtaí um chearta an duine,
etc. Ar an iomlán, tugann CESE thart ar 250
eagraíocht agus líonra le chéile ar an leibhéal
náisiúnta, agus ionadaíocht á déanamh acu
ar na milliúin saoránach de chuid an Aontais
Eorpaigh.

Déanann an Chomhairle comhaltaí CESE a
cheapadh ar feadh téarma cúig bliana ar thogra
ó na Ballstáit ach oibríonn siad go neamhspleách
ar CESE ar mhaithe le saoránaigh uile an Aontais.
Ní bhíonn na comhaltaí lonnaithe sa Bhruiséil
ar bhonn lánaimseartha: is amhlaidh a leanann
a bhformhór de bheith ag obair ina dtíortha
dúchais, rud a chiallaíonn go mbíonn siad i
dteagmháil i gcónaí leis an bpobal ‘sa bhaile’.
Tá CESE comhdhéanta de thrí ghrúpa: Grúpa
na bhFostóirí, Grúpa na nOibrithe agus an Grúpa
‘Éagsúlacht Eoraip’. Is é an aidhm atá ag CESE
teacht ar chomhdhearcadh idir na grúpaí sin
ionas go gcuirfear leasanna eacnamaíocha agus
sóisialta shaoránaigh an Aontais san áireamh go
fírinneach sna tuairimí a eisíonn sé.

Grúpa na bhFostóirí
Grúpa I

Grúpa na nOibrithe
Grúpa II

An Grúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’
Grúpa III
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An chaoi a
n-oibríonn CESE
Tá oibleagáid de réir an dlí ar Pharlaimint
na hEorpa, ar an gComhairle agus ar an
gCoimisiún dul i gcomhairle le CESE maidir
le raon leathan ábhar nuair a bhíonn dlíthe
nua á rith acu. Scrúdaíonn CESE na tograí a
chuirtear faoina bhráid agus tarraingíonn
sé suas tuairimí de réir mar a thagann na
comhaltaí ar chomhaontú eatarthu féin ina
leith.
Ina theannta sin, glacann CESE tuairimí
féintionscnaimh maidir le hábhar ar bith
a measann comhaltaí tábhacht a bheith
leis ar mhaithe le leas shaoránaigh an
Aontais Eorpaigh. Ar a mhuin sin, eisíonn sé
tústuairimí, arna n-iarraidh sin ó reachtóirí AE
nuair a bhíonn tuairimí na sochaí sibhialta
faoi shaincheisteanna áirithe de dhíth

orthu. Tugann CESE léiriú dúinn ar éilimh na
sochaí sibhialta freisin trí dhearbhuithe, rúin,
tuarascálacha faisnéise agus measúnuithe
tionchair ar reachtaíocht an Aontas Eorpaigh
a fhoilsiú.
Tá sé rannóg shainfheidhme ag CESE, agus
Coimisiún Comhairleach um Athruithe
Tionsclaíocha chomh maith le roinnt
faireachlann agus grúpaí ad hoc. Cumhdaíonn
na comhlachtaí sin réimsí éagsúla de
bheartas an Aontais, ina measc réimsí amhail
saincheisteanna eacnamaíocha agus sóisialta,
iompar agus an comhshaol, an margadh
inmheánach agus caidreamh seachtrach, an
smacht reachta, an Seimeastar Eorpach agus
Brexit. Bíonn na comhaltaí páirteach i gceann
amháin nó níos mó de na comhlachtaí sin, ag
brath ar na réimsí saineolais atá acu:

ECO

INT

TEN

Aontas Eacnamaíoch agus
Airgeadaíochta agus Comhtháthú
Eacnamaíoch agus Sóisialta

An Margadh Aonair, Táirgeacht
agus Tomhaltas

Iompar, Fuinneamh, Bonneagar
agus an tSochaí Faisnéis

SOC

NAT

REX

Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta
agus Saoránacht

Talmhaíocht, Forbairt Tuaithe
agus an Comhshaol

Caidreamh Seachtrach

Pléitear na tuairimí agus glactar iad trí
thromlach simplí ag seisiúin iomlánacha
CESE, a thionóltar naoi n-uaire in aghaidh
na bliana sa Bhruiséil. Cuirtear na tuairimí
ansin go dtí reachtóirí AE sa Pharlaimint
agus sa Chomhairle agus, ar an gcuma
sin, cuireann CESE leis an bpróiseas
reachtóireachta trína lorg a fhágáil ar
smaointeoireacht
na
n-institiúidí
sin.
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Eagraíonn CESE breis agus 1 000 cruinniú sa
Bhruiséil agus sa bhaile i mBallstáit an Aontais
gach bliain, agus foilsíonn sé 150 tuairim nó
mar sin in 24 theanga.
Chun teacht ar thuairim, téigh chuig: www.
eesc.europa.eu/en/our-work /opinionsinformation-reports/opinions

Roinnt scéalta ratha
Maidir le CESE de cuireann sé ar
a cumas don tsochaí shibhialta
gníomhú ar son na haeráide
Cuireadh moltaí ó CESE san áireamh sa
Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach
maidir leis an gComhshocrú Aeráide Eorpach,
ina measc maidir le Fóram um Maoiniú na
hAeráide a bhunú.

Maidir le CESE de bíonn deis aige
a chuid a rá faoin gcaoi a bhfuil
airgead AE á chaitheamh
Glacann CESE páirt sa ghrúpa saineolaithe
a bhunaigh an Coimisiún Eorpach maidir le
hairgeadas inbhuanaithe.

Maidir le CESE de laghdaíonn sé
dramhaíl
Le hArdán Eorpach Gheallsealbhóirí an
Gheilleagair Chiorclaigh, a bunaíodh i
gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, déantar
nasc idir an beartas agus an cleachtas ó
thaobh an gheilleagair chiorclaigh de.

Maidir le CESE de bíonn sé i mbun
feachtais ar son an chirt vótála do
dhaoine faoi mhíchumas
Ceiltear an ceart vótála ar 800 000 saoránach i
16 thír den Aontas Eorpach toisc iad a bheith
faoi mhíchumas. Tá feachtas seolta ag CESE
chun deireadh a chur leis an leithcheal sin.
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Maidir le CESE de tá ceallraí níos
glaine agus níos glaise á n-éileamh
aige
Braitheann ceallraí inbhuanaithe ar amhábhair
tríú tír, breoslaí malartacha, saineolas
teicneolaíochta agus acmhainn athchúrsála
a bheith ar fáil, ina measc ‘mianadóireacht
uirbeach’. Cuireadh na moltaí sin san áireamh
i bPlean Gníomhaíochta Straitéiseach an
Aontais Eorpaigh maidir le Ceallraí.

Maidir le CESE de seasann sé an fód
ar son na n-imirceach
Eagraíonn CESE agus an Coimisiún Eorpach
Fóram Eorpach um Imirce i gcomhar le chéile,
ina ndéanann lucht déanta beartas agus an
tsochaí shibhialta faireachán ar shaincheisteanna imirce, tearmainn agus lánpháirtíochta.

Maidir le CESE de ní fhágann sé
críoch ar bith ar lár
Cuireadh Clár Oibre Críochach 2030 i gcrích
in 2020 le rannchuidiú ó CESE, clár oibre arb
é is aidhm dó, i measc nithe eile, feabhas a
chur ar na naisc idir ceantair uirbeacha agus
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tuaithe, dálaí córa maireachtála a chinntiú do
chách chomh maith le comhshaol folláin. Níor
cheart aon saoránach den Aontas a fhágáil
gan rochtain ar sheirbhísí poiblí mar gheall ar
an réigiún ina bhfuil cónaí orthu.

Maidir le CESE de is ceannródaí
é i dtaca le faireachán na sochaí
shibhialta ar an trádáil idirnáisiúnta
Leis an múnla atá aige maidir le rannpháirtíocht i gceapadh beartas, tá caighdeán
an lae inniu leagtha síos ag CESE do ghrúpaí
comhairleacha na sochaí sibhialta i gcomhthéacs comhaontuithe idirnáisiúnta trádála.

Maidir le CESE de is oth leis Brexit ach
teastaíonn uaidh ceangal a choinneáil
leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht
Aontaithe
A bhuí le CESE, tá grúpa comhairleach
comhpháirteach maidir leis an tsochaí
shibhialta anois mar chuid den chomhaontú
iar-Brexit idir an tAontas agus an Ríocht
Aontaithe, lena n-áirithítear maoirseacht na
sochaí sibhialta ar an gcaidreamh a bheidh
eatarthu amach anseo.

Eorpaigh óga
Mar chuid den mhisean seo, is mian le CESE
éisteacht a thabhairt don aos óg. Ní hamháin
gurb iad na daoine óga lucht saothair,
gníomhaithe agus polaiteoirí na hEorpa a
bheidh ann amach anseo, ach, anuas air
sin, tá a lán smaointe luachmhara acu atá
tábhachtach don am i láthair.
Toisc a thábhachtaí atá sé oibriú i gcomhar le
daoine óga, tá sin ar cheann de na tosaíochtaí
is mó atá ag CESE.

I measc na dtionscnamh sonrach a bhaineann
leis sin tá:
• Tuairimí a eisiúint lena dtugtar aghaidh ar
riachtanais agus mianta sonracha daoine
óga
• Imeachtaí a eagrú do dhaoine óga, amhail
Leatsa an Eoraip, Abair Leat! (YEYS), ar
díospóireacht í ina nglacann daltaí scoile ó
Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh agus ó
na tíortha is iarrthóirí páirt.
• Cuairteanna rialta a éascú a thugann
comhaltaí CESE ar scoileanna agus ar
ollscoileanna ina dtíortha féin chun míniú
a thabhairt ar an gcaoi a n-oibríonn an
tAontas Eorpach agus chun éisteacht le
hábhair imní agus ionchais daoine óga.
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Na dúshláin atá roimh an Eoraip
agus roimh CESE

Ceapadh Christa Schweng, Uachtarán reatha CESE, ar an 28 Deireadh
Fómhair 2020 agus is é an mana atá aici:

Aontaithe ar son thodhchaí na hEorpa
Ba cheart rath a bheith ar an Aontas Eorpach ó thaobh an gheilleagair
de agus ba cheart dó a bheith cuimsitheach ó thaobh na sochaí de agus
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Ba cheart na dálaí fónta a
sholáthar chun borradh a chur faoin tsochaí shibhialta ina hiomláine
agus chun go mbeidh daoine in ann cur fúthu in áit a bhfuil an
daonlathas oscailte ann, ach an daonlathas sin a bheith bunaithe
ar luachanna. Tabharfaidh CESE tús áite do rannpháirtíocht
ghníomhach ghníomhaithe na sochaí sibhialta a chur chun cinn
i leith fhís uileghabhálach d’Eoraip níos rannpháirtí trí shaineolas a
chur ar fáil do lucht déanta beartas. Is é an aidhm atá ann beartais
níos éifeachtaí a cheapadh atá nasctha níos fearr le réaltachtaí
eacnamaíocha, sóisialta agus na sochaí sibhialta ar an láthair.
Christa Schweng, Uachtarán CESE
Grúpa na bhFostóirí, an Ostair
Arís eile, ní mór áit a dhéanamh den Eoraip inar féidir feabhas a chur ar
an staid shóisialta do chách. Chun poist ar ardchaighdeán a chruthú,
is gá an margadh saothair a oscailt do dhaoine óga, do dhaoine
dífhostaithe agus do dhaoine nach bhfuil slándáil fostaíochta acu.
Is fíor sin i gcás na mban go háirithe: is réamhriachtanas bunúsach
é an comhionannas inscne don inbhuanaitheacht shóisialta. Is
gá tuilleadh a dhéanamh sa réimse seo. Mar cheardchumannaí,
táim den tuairim go bhfuil sé de chúram orainn a thaispeáint do
shaoránaigh na hEorpa gur féidir leis an Aontas Eorpach agus lena
mhúnla sóisialta uathúil eolas na slí a thabhairt agus sinn ag iarraidh
teacht slán as géarchéim COVID-19.
Giulia Barbucci, Leas-Uachtarán CESE um an mBuiséad
Grúpa na nOibrithe, an Iodáil

Is áis luachmhar é CESE a oibríonn chun cur leis an gcomhdhearcadh
maidir le ról an Choiste i gceapadh beartas nua. A bhuí le CESE, is
féidir bearnaí sa reachtaíocht a shainaithint agus moltaí nithiúla a
dhéanamh faoi conas na bearnaí sin a dhúnadh. Is iad ár bhfoireann
agus ár gcomhaltaí a mhúnlaíonn glór CESE trí bheith ag obair gan
stad gan staonadh chun peirspictíochtaí uathúla luachmhara a
chur ar fáil, peirspictíochtaí a bhfuil tacaíocht ríthábhachtach acu
ó ghrúpaí uile na sochaí sibhialta. Is é tosaíocht mo théarma oifige
mar Leas-Uachtarán dlús a chur leis an obair sin.
Cillian Lohan, Leas-Uachtarán um an gCumarsáid in CESE
An Grúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’, Éire
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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