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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000056/2017 
ar an gCoimisiún 
Rule 128 
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly 
Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel 
,  thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE  

Ábhar: Cúngú ar an spás don tsochaí shibhialta 

Is réamhriachtanas í sochaí shibhialta atá gníomhach agus forbartha go maith chun go mbeadh 
daonlathas sláintiúil ann. Is cuid riachtanach de chóras srianta agus ceartúchán í. Tá sé mar aidhm 
ag AE an tsochaí shibhialta a chur chun cinn laistigh agus lasmuigh de AE araon. Tá tábhacht na 
sochaí sibhialta curtha chun suntais san airteagal sonrach sna Conarthaí maidir le hidirphlé rialta idir 
institiúidí AE agus an tsochaí shibhialta. Chomh maith leis sin, tugtar tús áite do thacaíocht don 
tsochaí shibhialta agus do chosantóirí chearta an duine i mbeartais sheachtracha AE agus tá maoiniú 
suntasach ar fáil chun an tacaíocht sin a sholáthar don tsochaí shibhialta. 

Tá cúngú á dhéanamh, áfach, ar an spás don tsochaí shibhialta laistigh de AE, mar go bhfuil rialtais 
áirithe ag cur constaicí sa bhealach ar ENRanna – go háirithe iad siúd a thógann seasamh criticiúil in 
éadán an rialtais – a bheith in ann feidhmiú ina dtíortha éagsúla. Is é atá ann mar thoradh air sin i 
roinnt Ballstáit ná cúngú ar an spás don tsochaí shibhialta de bharr bearta amhail ciorruithe buiséid, 
reachtaíocht ina ndírítear ar eagraíochtaí maoinithe ón gcoigríoch, rialacha níos déine chun ENRanna 
a chlárú, agus teorannú curtha le saoirse tionóil agus saoirse chun tuairimí a nochtadh. Baineann an 
méid seo an bonn den daonlathas, den smacht reachta agus de chearta bunúsacha in AE ina 
iomláine. I ngeall gur cuid lárnach de struchtúir chinnteoireachta AE iad na Ballstáit, tá sé 
fíorthábhachtach go gcomhlíonfaidh siad go hiomlán caighdeáin AE maidir leis an daonlathas, an 
smacht reachta agus cearta bunúsacha, chun go gcomhlíonfaidh AE ina iomláine iad, chomh maith. 

Tá saoirse chun tuairimí a nochtadh, saoirse faisnéise, saoirse tionóil agus saoirse comhlachais, mar 
a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha AE iad, i ndiadh teacht faoi bhrú i gcodanna faoi leith 
den Aontas Eorpach. 

1. An bhfuil an Coimisiún ar an eolas faoin gcúngú atá á dhéanamh ar an spás don tsochaí 
shibhialta sna Ballstáit? 

2. An aontaíonn sé go bhfuil tionchar ag an méid seo ar an daonlathas, ar an smacht reachta agus 
ar chearta bunúsacha an Aontais Eorpaigh ina iomláine?  

3. An aontaíonn sé gur cuid lárnach iad leanúnachas agus comhsheasmhacht na mbeartas 
inmheánach agus seachtrach sa réimse seo d’inchreidteacht an Aontais?  

4. Cén sórt tionscnaimh a dhéanfaidh sé chun an scéal a leigheas? An bhfuil sé ar intinn aige 
tacaíocht airgeadais dhíreach a méadú do na ENRanna ar fud AE? 
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