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CISTE SÓISIALTA NA HEORPA PLUS

Bunaíodh Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) faoi Chonradh na Róimhe d’fhonn
soghluaisteacht oibrithe agus deiseanna fostaíochta a fheabhsú. Rinneadh
athbreithniú ar a chúraimí agus a rialacha oibríochtúla ina dhiaidh sin mar léiriú
ar fhorbairtí i staid eacnamaíoch agus fostaíochta na mBallstát, chomh maith le
héabhlóid na dtosaíochtaí polaitiúla arna sainiú ar leibhéal AE.

AN BUNÚS DLÍ

Airteagail 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 175(3) agus 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh.

CUSPÓIRÍ

Is é is aidhm le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) ná tacaíocht a thabhairt do
na Ballstáit chun dul i ngleic leis an ngéarchéim atá ann mar thoradh ar phaindéim
COVID-19, chun ardleibhéil fostaíochta agus cosaint shóisialta chothrom a bhaint
amach, agus chun lucht saothair oilte agus athléimneach a fhorbairt atá réidh le haistriú
chuig geilleagar glas agus digiteach. Is é CSE+ príomhionstraim an Aontais Eorpaigh
atá tiomanta d’infheistíocht a dhéanamh i ndaoine.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Tréimhsí clársceidealaithe roimhe seo
Ba é CSE an chéad chiste struchtúrach. Sna blianta tosaigh, go dtí 1970, rinne
sé 50 % de na costais a bhaineann le gairmoiliúint agus le liúntais athlonnaithe le
haghaidh oibrithe a bhí thíos leis de bharr athstruchtúrú eacnamaíoch a aisíoc leis
na Ballstáit. Ar an iomlán, chabhraigh sé le níos mó ná dhá mhilliún duine le linn na
tréimhse sin. In 1972, trí chinneadh ón gComhairle méadaíodh acmhainní an chiste
go suntasach agus, in 1983, tharla athchóiriú nua faoi Chinneadh 83/516/CEE ón
gComhairle trína ndearnadh an ciste a athdhíriú ar an gcomhrac i gcoinne dífhostaíocht
i measc na hóige agus cabhrú leis na ceantair sin is mó a bhí i ngátar. Tríd an
gcomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta laistigh den Chomhphobal a ionchorprú
sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, réitigh an Ionstraim Eorpach
Aonair (1986) an bealach d’athchóiriú cuimsitheach, a raibh sé mar aidhm aige cur
chuige comhordaithe maidir le clársceidealú agus oibriú na gcistí struchtúracha a
thabhairt isteach. Le Conradh Maastricht, leathnaíodh raon feidhme thacaíocht CSE
chun ‘oiriúnú d’athruithe tionsclaíocha agus d’athruithe ar chórais táirgthe’ a chur san
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áireamh. Rinneadh an leibhéal maoinithe, a leithdháileadh ar chuimsiú eacnamaíoch
agus sóisialta, a dhúbailt don chéad tréimhse chlársceidealaithe eile (1994-1999).
Mar chuid de Chlár Oibre 2000, rinneadh creat foriomlán na gcistí struchtúracha a
shimpliú do thréimhse chlársceidealaithe 2000-2006. Cuireadh an fhreagracht dhéach
ar CSE, le buiséad de EUR 60 billiún, as rannchuidiú leis an mbeartas comhtháthaithe
agus le cur chun feidhme Straitéis Fostaíochta na hEorpa (2.3.3). Rinne sé cómhaoiniú
freisin ar an Tionscnamh Comhphobail EQUAL, a dhírigh ar thacaíocht a thabhairt
do thionscadail nuálaíochta tras-náisiúnta a thugann aghaidh ar an idirdhealú agus ar
mhíbhuntáistí i margadh an tsaothair.
Do thréimhse chlársceidealaithe 2007-2013, ní raibh ach trí chiste struchtúracha
fágtha: CSE, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus an Ciste
Comhtháthaithe. Le chéile, ba é an sprioc a bhí leo cuspóirí i dtaca le cóineasú
(ar leithdháileadh 81.5 % de na hacmhainní ina leith), iomaíochas réigiúnach agus
fostaíocht (ar leithdháileadh 16 % de na hacmhainní ina leith), agus comhar críochach
a bhaint amach (2.5% de na hacmhainní).
Leithdháiltear acmhainní na gcistí struchtúracha ar na Ballstáit i gcomhréir le
foirmle lena gcuirtear san áireamh an daonra (agus a dhlús), rathúnas réigiúnach,
dífhostaíocht agus leibhéil oideachais. Déanann na Ballstáit í a chaibidliú ag an am
céanna leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) do thréimhse áirithe. Ceann de
phríomhghnéithe na gcistí struchtúracha ná prionsabal na breisíochta, ar dá réir nach
féidir leis na Ballstáit na cistí struchtúracha a úsáid in ionad caiteachas intíre a bheadh
curtha i gclársceideal acu pé scéal é.
I dtréimhse 2007-2013, bhí ról lárnach ag CSE, in éineacht le hionstraimí airgeadais
eile den bheartas comhtháthaithe AE, maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Eorpach
don Téarnamh arna ghlacadh ag an gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2008.
B. Tréimhse chlársceidealaithe 2014-2020
1. Cúig chiste struchtúracha faoi rialú ag rialacha comhchoiteanna
Rinneadh cúig chiste struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa do thréimhse
chlársceidealaithe 2014-2020 i.e. CFRE, CSE, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste
Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus
Iascaigh, a rialú faoi shraith rialacha comhchoiteanna arna leagan síos i Rialachán
(AE) Uimh. 1303/2013 an 17 Nollaig 2013. Ina theannta sin, rinneadh rialacháin, a
bhain go sonrach leis na cistí, réimsí idirghabhála agus saintréithe eile a shainiú.
Le Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 an 17 Nollaig 2013, bunaíodh misin CSE, raon
feidhme a chúnaimh, forálacha sonracha agus na cineálacha caiteachais atá incháilithe
le haghaidh cúnaimh.
Trí bhíthin leithdháileadh EUR 74 billiún (i gcomparáid leis an tsuim bheartaithe de
EUR 75 billiún do thréimhse 2007-2013), rinne CSE cláir oibríochtúla náisiúnta nó
réigiúnacha a rith ar feadh na tréimhse seacht mbliana de CAI 2014-2020 agus a
bhí beartaithe ag na Ballstáit agus a bhí formheasta ag cinneadh ón gCoimisiún a
chómhaoiniú.
Dhírigh sé ar na ceithre chuspóir théamacha seo a leanas:
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— Fostaíocht inbhuanaithe ardcháilíochta a chur chun cinn agus tacú le
soghluaisteacht an lucht saothair;

— Cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus an bhochtaineacht agus an t-idirdhealú
a chomhrac;

— Infheistíocht a dhéanamh in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint le haghaidh
scileanna agus foghlaim ar feadh an tsaoil;

— Cumas institiúideach na n-údarás poiblí agus na ngeallsealbhóirí mar aon le
riarachán poiblí éifeachtúil a fheabhsú.

Rinneadh ról CSE a athneartú do thréimhse 2014-2020 trí sciar íosta (23.1% den chistiú
comhtháthaithe iomlán) a bhí ceangailteach ó thaobh an dlí de a thabhairt isteach.
Gach bliain, chabhraigh an ciste le tuairim is 10 milliún duine obair a aimsiú nó feabhas
a chur ar a gcuid scileanna le go mbeadh siad in ann obair a aimsiú sa todhchaí.
2. Ciste Sóisialta na hEorpa agus Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg
Le Rialachán CSE áirítear an Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg (TFAO), a
raibh buiséad iomlán de EUR 8.8 billiún aige do thréimhse 2014-2020 (EUR 6.4
billiún, a méadaíodh de EUR 2.4 billiún in 2016). Tá sé maoinithe as trí fhoinse:
leithdháiltí náisiúnta CSE, buiséad sonrach AE agus an cuid de CSE a chómhaoinítear
go náisiúnta. Tugann sé tacaíocht do dhaoine óga san oideachas, san fhostaíocht nó
san oiliúint (NEETanna) i réigiúin a bhfuil rátaí dífhostaíochta i measc na hóige os
cionn 25 % iontu.
3. COVID-19 agus an t-ionradh ar an Úcráin
I mí Aibreáin 2020, sheol an Coimisiún dhá phacáiste de bhearta: an Tionscnamh
Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas agus an Tionscnamh Infheistíochta
mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus chun cistí struchtúracha AE a shlógadh chun
freagairt ar an ngéarchéim. Ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle go gasta leis
an dá thogra. Níor cuireadh acmhainní airgeadais nua AE ar fáil ach lamháiltear do
sholúbthacht uasta ó thaobh acmhainní atá ann cheana agus nár caitheadh a úsáid sna
háiteanna is mó a bhfuil gá leo. Is féidir le Ballstáit cistiú a aistriú idir cistí, réigiúin agus
ábhair agus, ar bhonn eisceachtúil, tá 100 % de chómhaoiniú do thréimhse 2020-2021
ceadaithe dóibh. I mí Bealtaine 2020, rinne an Coimisiún obair leantach ar an togra
maidir le REACT-EU (Cúnamh Téarnaimh don Chomhtháthú agus do Chríocha na
hEorpa) a chuirfidh infheistíocht bhreise de EUR 55 bhilliún ar fáil trí CFRE, CSE agus
an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD). Bhí ról lárnach ag
CSE sa fhreagairt láithreach ar ghéarchéim COVID-19 trí EUR 1.4 billiún de thacaíocht
dhíreach a shlógadh, agus is dócha go bhfuil méid iomlán na tacaíochta níos mó ná
sin. Baineadh úsáid as chun tacaíocht a thabhairt do sheirbhísí sóisialta, fostaíocht sna
hearnálacha a ndearnadh difear dóibh a choinneáil, lena n-áirítear trí scéimeanna oibre
gearr-ama, grúpaí leochaileacha a chosaint agus pá do phearsanra cúraim sláinte,
trealaimh TF agus trealaimh chosanta phearsanta a chistiú.
Cuireann an Ghníomhaíocht Chomhtháthaithe le haghaidh Dídeanaithe san Eoraip
(CARE, Aibreán 2022) agus pacáistí CARE Plus (Aibreán 2022), lena leasaítear
na rialacha comhchoiteanna agus rialachán FEAD, solúbthacht bhreise le beartas
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comhtháthaithe 2014-2020, agus aird á tabhairt ar an bpráinn a bhaineann le haghaidh
a thabhairt ar na dúshláin imirce a eascraíonn as ionradh míleata na Rúise.
C. Tréimhse chlársceidealaithe 2021-2027
1. Rialachán na bhForálacha Coiteanna 2021-2027
An 29 Bealtaine 2018, rinne an Coimisiún an togra a ghlacadh maidir le Rialachán na
bhForálacha Coiteanna (CPR) don tréimhse 2021-2027. Leasaíodh CPR trí thogra ón
gCoimisiún an 14 Eanáir 2020 chun an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) a áireamh ann,
agus an 28 Bealtaine 2020, tar éis ráig COVID-19, moladh tuilleadh leasuithe air. Ghlac
an Pharlaimint CPR ar an dara léamh an 23 Meitheamh 2021. Rinneadh an gníomh
críochnaitheach a shíniú an 24 Meitheamh (Rialachán (AE) 2021/1060).
Leagtar amach le CPR na rialacha airgeadais le haghaidh ocht gciste atá faoi
bhainistíocht chomhroinnte i.e. CSE+, CFRE, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste um
Aistriú Cóir, an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (CEMID),
an Ciste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim
um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí. Leagtar síos freisin leis, na forálacha
coiteanna is infheidhme maidir leis an gcéad cúig chiste atá luaite, lena n-áirítear CSE
+. Níl feidhm ag CPR, áfach, maidir le sraith fostaíochta agus nuálaíochta sóisialta CSE
+, ós rud é go bhfuil sí faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach.
2. CSE+
An 2 Bealtaine 2018, thíolaic an Coimisiún a thogra le haghaidh CAI 2021-2027. Áiríodh
ar an togra CSE+ athnuaite le buiséad de EUR 101 bhilliún. Le CSE+, bhí sé i gceist
CSE, TFAO, FEAD, Clár AE um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI)
agus clár sláinte AE a chumasc. I gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19, d’fhógair
an Choimisiún go dtabharfaí isteach clár sláinte ar leithligh sa chéad CAI eile: an
Clár EU4Health: An 28 Bealtaine 2020, mar chuid de CAI 2021-2027 athbhreithnithe
agus den Phacáiste don Téarnamh, d’eisigh an Coimisiún togra leasaithe le haghaidh
Rialachán CSE+ nach raibh an clár sláinte san áireamh ina raon feidhme. Thug an
Pharlaimint a seasamh ag an gcéad léamh chun críche an 4 Aibreán 2019, agus
ghlac sí a seasamh ar an dara léamh an 8 Meitheamh 2021. Rinneadh an gníomh
críochnaitheach a shíniú an 24 Meitheamh (Rialachán (AE) 2021/1057). Is ionann
buiséad iomlán CSE+ agus nach mór EUR 99.3 billiún.
Áirítear an méid seo a leanas ar chuspóirí sonracha CSE+:
— Tacaíocht a thabhairt do réimsí beartais na fostaíochta agus na soghluaisteachta

lucht saothair, an oideachais agus an chuimsithe shóisialta, eadhon trí chabhrú
leis an mbochtaineacht a dhíothú, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le cur chun
feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta;

— Tacaíocht a thabhairt don aistriú digiteach agus don aistriú ghlas, do chruthú post
trí Scileanna do Speisialú Cliste, agus d’fheabhsuithe ar oideachas agus ar chórais
oiliúna;

— Tacaíocht a thabhairt do bhearta sealadacha in imthosca eisceachtúla nó
neamhghnácha (e.g. scéimeanna oibre gearr-ama a mhaoiniú gan a cheangal
orthu a bheith comhcheangailte le bearta gníomhacha, nó rochtain ar chúram
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sláinte a chur ar fáil, lena n-áirítear do dhaoine nach bhfuil leochaileach ar bhonn
socheacnamaíoch láithreach).

Áirítear an méid seo a leanas ar fhorálacha CSE+:
— Ní mór do na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar an dífhostaíocht i measc na hóige

ina gcláir chaiteachais. I mBallstáit ina bhfuil an líon NEETanna os cionn mheán
AE, beidh 12.5 % den chiste le caitheamh ar an dífhostaíocht i measc na hóige
a chomhrac;

— Tá ar a laghad 25 % den bhuiséad le caitheamh ar chuimsiú sóisialta a chur chun
cinn, lena n-áirítear lánpháirtiú náisiúnach neamh-AE;

— Tá ar a laghad 3 % den bhuiséad le caitheamh ar chúnamh bia agus ar chúnamh
ábhartha bunúsach do na daoine is díothaí;

— Ní mór do gach Ballstát méid iomchuí dá n-acmhainní CSE+ a leithdháileadh
ar chur chun feidhme na Ráthaíochta do Leanaí trí ghníomhaíochtaí atá
spriocdhírithe chun bochtaineacht leanaí a chomhrac. Ní mór do na Ballstáit ina
bhfuil leibhéal bochtaineachta leanaí os cionn mheán AE 5 % ar a laghad dá n-
acmhainní CSE+ a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin;

— Ní mór cistiú leormhaith a leithdháileadh ar fhothú acmhainneachta le haghaidh
comhpháirtithe sóisialta agus na sochaí sibhialta sna Ballstáit, agus ba cheart
0.25 % ar a laghad den chiste a leithdháileadh nuair a cheanglaítear sin sna moltaí
tír-shonracha;

— Airteagal maidir le cearta bunúsacha a urramú chun béim a leagan gur cheart na
hoibríochtaí go léir a roghnú agus a chur chun feidhme de réir Chairt um Chearta
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Chun tairbhe a bhaint as cistiú an bheartais comhtháthaithe, ní mór do gach Ballstát
comhaontú comhpháirtíochta a ullmhú. Is doiciméad straitéise é seo le haghaidh
infheistíochtaí clársceidealaithe ina leagtar amach pleananna na n-údarás náisiúnta
maidir le conas CFRE, CSE+, an Ciste Comhtháthaithe, CUAC agus CEMID a úsáid.
Áirítear ann an leithdháileadh airgeadais bliantúil táscach le haghaidh gach cláir. Go
dtí seo (12 Meán Fómhair 2022), ghlac an Coimisiún comhaontuithe comhpháirtíochta
ó 20 Ballstát don chlárthréimhse 2021-2027.
3. Ionstraimí maidir le comhtháthú mhargadh an tsaothair lena gcomhlánaítear CSE
+
Cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) mar ionstraim
don bheartas iomaíochais – seachas don bheartas chomhtháthaithe – le haghaidh
CAI 2007-2013 chun tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht mar
thoradh ar athruithe móra struchtúracha sa trádáil dhomhanda a tharla de dhroim an
domhandaithe. Cé go dtacaíonn CSE+ le cláir atá dírithe ar ghnóthú na gcuspóirí
struchtúracha fadtéarmacha maidir le daoine a choimeád i margadh an tsaothair
nó iad a ath-lánpháirtiú ann, freagraíonn an CED d’éigeandálaí sonracha, amhail
comhiomarcaíochtaí de thairbhe an domhandaithe, ar feadh tréimhse teoranta.
I bhfianaise na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais, rinneadh leasú ar Rialachán
CECD (Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006) go sealadach go dtí deireadh 2011 chun
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freastal ar na hiomarcaíochtaí a d’eascair aisti, agus cuireadh ar fáil rátaí cómhaoinithe
a bhí ag réimsiú ó 50 % go 65 %. Tugadh an t-athrú sin anonn le Rialachán
CECD do thréimhse 2014-2020 (Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013) agus cumhdaíodh
leis iomarcaíochtaí a d’eascair as géarchéimeanna domhanda airgeadais agus
eacnamaíocha sa bhreis ar iomarcaíochtaí a d’eascair as an domhandú. Do thréimhse
2014-2020, leathnaíodh an raon feidhme freisin chun catagóirí nua de thairbhithe
amhail daoine féinfhostaithe, oibrithe sealadacha agus oibrithe ar théarma seasta a
chumhdach. I bhfianaise Brexit crua a d’fhéadfadh a bheith ann, leasaíodh Rialachán
CED in 2019 chun cabhrú le hoibrithe agus le daoine féinfhostaithe in AE-27 atá fágtha
a chaillfeadh a bpoist dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe tarraingt siar gan chomhaontú
(féach Rialachán (AE) 2019/1796).
An 30 Bealtaine 2018, mhol an Coimisiún CED nua, athbhreithnithe don tréimhse
i ndiaidh 2020 agus uasmhéid bliantúil de EUR 200 milliún (i bpraghsanna 2018)
lasmuigh d’uasteorainneacha CAI 2021-2027 aige. Leis an togra, leathnaítear
cumhdach d’oibrithe a chailleann a bpoist de bharr athstruchtúraithe mar gheall ar
an aistriú chuig an ngeilleagar ísealcharbóin, ar an uathoibriú nó ar an digitiú, agus
laghdaítear an tairseach maidir le gníomhachtúchán CED ó 500 go 250 iomarcaíocht.
An 27 Bealtaine 2020, faoi chuimsiú an Phlean Téarnaimh don Eoraip, mhol an
Coimisiún an t-uasmhéid bliantúil a mhéadú go EUR 386 mhilliún. An 27 Eanáir 2021,
d’fhormheas Coiste Pharlaimint na hEorpa um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
téacs a comhaontaíodh go luath ag an dara léamh sa chaibidlíocht idirinstitiúideach
agus d’iarr sé go háirithe an tairseach d’oibrithe a leagadh as a bpost a laghdú
ó 250 go 200. D’fhormheas an Pharlaimint an téacs ar an dara léamh an 27
Aibreán, agus rinneadh an gníomh críochnaitheach a shíniú an 28 Aibreán (Rialachán
(AE) 2021/691). Tá buiséad bliantúil EUR 210 billiún ag CED don tréimhse 2021-2027.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá tionchar na Parlaiminte ar CSE tar éis fás in imeacht na mblianta. Faoi Chonradh
Maastricht, bhí sé de cheangal uirthi a haontú a thabhairt do na forálacha ginearálta
lena rialaítear na cistí. Ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, bhí glacadh na rialacha
ginearálta faoi réir an ghnáthnós imeachta reachtaigh. Féachann an Pharlaimint ar CSE
mar ionstraim AE is tábhachtaí chun an dífhostaíocht a chomhrac. Ba é an moladh
a bhí aici i gcónaí ná go ndéanfaí an ciste a oibriú go héifeachtúil agus d’iarr sí go
ndéanfaí an reachtaíocht agus na nósanna imeachta a shimpliú, ionas go bhféadfaí
feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus cáilíocht chúnamh CSE.
Le himeacht na mblianta, leathnaigh an Pharlaimint raon feidhme CSE ionas go
n-áireofaí ann iarrachtaí chun éagothromaíochtaí inscne, idirdhealú agus eisiamh
sóisialta a chomhrac trí rochtain ar fhostaíocht le haghaidh grúpaí leochaileacha a
éascú. Thacaigh sí leis an moladh ón gCoimisiún go rannchuideoidh CSE le dul i ngleic
leis an ngéarchéim eacnamaíoch agus ina rún an 7 Deireadh Fómhair 2010, d’iarr an
Pharlaimint go neartófaí CSE mar príomhspreagthóir chun cuspóirí Eoraip 2020 a chur
chun feidhme.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32013R1309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32019R1796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:52018PC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:52018PC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021R0691
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021R0691
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0357+0+DOC+XML+V0//EN&language=GA
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Do thréimhse chlársceidealaithe 2014-2020, is a bhuíochas don Pharlaimint gurbh
ionann cistiú CSE agus 23.1 % de chistiú comhtháthaithe iomlán an Aontais, agus go
raibh 20 % de leithdháileadh CSE gach Ballstát le caitheamh ar an gcuimsiú sóisialta.
I ndiaidh phlódú isteach na ndídeanaithe a thosaigh in 2014, thug an Pharlaimint ar aire
ina rún an 5 Iúil 2016, gur céim é an lánpháirtiú proifisiúnta ar an tslí chuig an gcuimsiú
sóisialta, agus leag sí béim ar infhaighteacht CSE le haghaidh bearta chun lánpháirtiú
dídeanaithe i margaí saothair AE a éascú. Thug an Coimisiún aird ar na buarthaí sin
ina thogra CSE+ do 2021-2027 trí thagairt ar leith d’imircigh agus dá lánpháirtiú sna
margaí saothair a chur le cuspóirí CSE+.
Ina theannta sin, maidir le CSE+ 2021-2027, áirítear leis na leasuithe a rinne an
Pharlaimint imfhalú i ndáil le níos mó cistithe do bhia agus do chúnamh ábhartha,
cistiú leormhaith d’fhothú acmhainneachta le haghaidh comhpháirtithe sóisialta agus
coimircí chun a áirithiú go n-urramaíonn tionscadail arna gcistiú ag airgead AE cearta
bunúsacha ina n-iomláine.

Monika Makay
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//EN&language=GA
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