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ionad thairiscint i gcomhar rúin A9-XXXX/2022

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Plean Gníomhaíochta AE don gheilleagar 
sóisialta

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go gcuimsíonn an geilleagar sóisialta go leor gníomhaithe éagsúla amhail 
comharchumainn, cumainn chomhshochair, comhlachais (lena n-áirítear carthanachtaí), 
fondúireachtaí, fiontair shóisialta bhrabúsacha agus neamhbhrabúsacha agus foirmeacha 
dlíthiúla eile, ag brath ar gach Ballstát; de bhrí gur eagraíochtaí beaga neamhbhrabúis 
iad roinnt eintiteas agus gur eagraíochtaí móra a bhfuil for-rochtain idirnáisiúnta acu iad 
eintitis eile; de bhrí go bhfuil difríochtaí sa stádas dlíthiúil agus sa ról atá ag eintitis 
eacnamaíocha shóisialta i ngach Ballstát;

B. de bhrí go ndeirtear gurb ionann earnáil an gheilleagair shóisialta agus suas le 2.8 
milliún eintiteas san Aontas Eorpach agus go bhfuil tuairim is 13.6 milliún oibrí 
fostaithe aici (idir 0.6 agus 9.9 % den lucht saothair, ag brath ar an mBallstát); de bhrí 
go ngineann an geilleagar sóisialta idir 6 % agus 8 % de OTI an Aontais Eorpaigh, leis 
an sciar is airde sa tSualainn, sa Bheilg agus san Ísiltír, agus na sciaranna is ísle i roinnt 
Ballstát sa deisceart agus san oirthear1;

C. de bhrí go bhfuil eagraíochtaí agus eintitis de chuid an gheilleagair shóisialta ag 
feidhmiú faoi láthair in earnálacha éagsúla de gheilleagair agus de shochaithe na 
mBallstát, amhail seirbhísí sláinte agus sóisialta, cúram fadtéarmach, oideachas agus 
gairmoiliúint, cosaint tomhaltóirí, cultúr, tithíocht, baincéireacht, árachas, talmhaíocht, 
ceardaíocht agus seirbhísí tráchtála éagsúla; de bhrí go gcomhlíonann eintitis an 
gheilleagair shóisialta comhriachtanais i réimsí éagsúla sna Ballstáit, amhail an 

1 Milotay, Nora, Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa, ‘What future for the social economy?’ [Cad atá i ndán 
don gheilleagar sóisialta?], Samhain 2020, lch. 2.
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comhshaol i dtíortha amhail an tSeicia, Málta agus an Rómáin, agus tithíocht, iompar 
agus fuinneamh i dtíortha amhail an Ghearmáin agus an Ísiltír, agus gníomhaíochtaí 
cultúrtha, spóirt agus áineasa sa Chróit, san Eastóin, san Fhionlainn, sa Ghréig, san 
Ungáir, i Málta agus sa tSualainn2;

D. de bhrí gurb iad an stát agus na húdaráis phoiblí i gcoitinne amháin atá freagrach as a 
áirithiú go mbeidh rochtain chomhionann agus inacmhainne ag a gcuid saoránach ar 
ardchaighdeán seirbhísí poiblí agus leasa agus de bhrí gur cheart go mbeadh ról 
comhlántach ag eagraíochtaí an gheilleagair shóisialta agus nár cheart go ngabhfadh 
siad ionad forálacha seirbhíse poiblí atá bunaithe ar an stát nó ar an réigiún; de bhrí 
nach mór d’údaráis phoiblí tionscnaimh phoiblí agus phríobháideacha a chumasú chun 
freastal ar riachtanais na ngrúpaí daoine is leochailí, amhail daoine scothaosta, daoine 
faoi mhíchumas, daoine breoite nó daoine eile a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu; de bhrí, 
i ndáil leis an méid sin, go bhféadfadh agus gur cheart go mbeadh ról tábhachtach ag 
eintitis an gheilleagair shóisialta, ag cur cúnaimh agus seirbhísí (sóisialta) ar fáil do 
dhaoine leochaileacha;

E. de bhrí gur cuireadh i bhfios go láidir le géarchéim COVID-19 gur gá córais sláinte 
agus cúraim shóisialta láidre sna Ballstáit; de bhrí go mbíonn pá íseal agus dálaí oibre 
atá deacair agus neamhdhleathach go minic ag go leor oibrithe laistigh den Aontas in 
earnáil an chúraim sna Ballstáit, atá ar cheann de na codanna is tábhachtaí den 
gheilleagar sóisialta;

F. de bhrí gur chuidigh eintitis an gheilleagair shóisialta go traidisiúnta le daoine faoi 
mhíchumas lánpháirtiú sa mhargadh saothair nó gur sholáthair siad seirbhísí eile dóibh 
chun a bhfolláine a fheabhsú;

G. de bhrí go bhfuil tairbhí tábhachtacha sóisialta agus eacnamaíocha ag baint leis an obair 
dheonach, do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta araon; de bhrí go bhfuil breis 
agus 82 mhilliún oibrí deonach rannpháirteach i réimsí éagsúla den gheilleagar sóisialta;

H. de bhrí go meastar go bhfuil trí mhilliún duine san Aontas anois gan dídean3; de bhrí 
gur mheas Cónaidhm Eorpach na nEagraíochtaí Náisiúnta atá ag Obair le daoine gan 
Dídean (FEANTSA) in 2019 go bhfuil 700 000 duine gan dídean ar a laghad ag codladh 
lasmuigh nó i lóistín éigeandála nó sealadach in aon oíche amháin in AE agus gurb 
ionann é sin agus méadú de 70% thar thréimhse deich mbliana4;

1. ag diúltú d’iarracht an Choimisiúin, faoi scáth phlean gníomhaíochta Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, chun beartais shóisialta agus córais um chosaint sóisialta na 
mBallstát a chaighdeánú, mar go mbainfeadh sé d’éifeachtúlacht a mbeartas náisiúnta 
sna réimsí sin; ag cur béim ar an bhfíoras gurb iad na Ballstáit amháin atá freagrach as a 
ngeilleagair shóisialta a rialáil agus a eagrú;

2. ag moladh do na Ballstáit a áirithiú nach gcuireann a gcórais chánach, a gcreataí rialála 

2 Parlaimint na hEorpa, an Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha, ‘Social Economy’ [An Geilleagar 
Sóisialta], Bealtaine 2016, lch. 30.
3 Jerome Hughes, ‘Homelessness in EU reaches record high of 3 million’ [Sroicheann an ráta easpa dídine in AE 
an leibhéal is airde riamh - 3 mhilliún], Agence Europe, 16 Eanáir 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, ‘The state of emergency shelters in Europe’, [Staid na nIonnad Dídine san 
Eoraip], Homeless in Europe, Earrach 2019, lch. 2.
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agus a scéimeanna slándála sóisialta aon bhac ar chruthú post; á mheabhrú go mbíonn 
córais leasa láidre agus inbhuanaithe bunaithe ar gheilleagair mhargaidh a bhfuil ag éirí 
go maith leo agus atá ag feidhmiú go maith;

3. ag tabhairt dá haire go dtacaítear leis an ngeilleagar sóisialta sna Ballstáit le hionstraimí, 
cláir agus cistí éagsúla de chuid an Aontais (Cistí Fiontraíochta Sóisialta Eorpacha, an 
clár um fhostaíocht agus um nuálaíocht shóisialta, an Ciste Eorpach Infheistíochta, 
Luasaire Tionchair Shóisialta, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus Ciste 
Sóisialta na hEorpa)5; ag tabhairt dá haire go meastar gur thacaigh buiséad AE leis an 
ngeilleagar sóisialta le EUR 2.5 billiún sa chlárthréimhse 2014-20206;

4. ag cur sonrú i bplean gníomhaíochta an Choimisiúin don gheilleagar sóisialta, na 
treoirphrionsabail don gheilleagar sóisialta a leagtar amach ann agus na cuspóirí 
gaolmhara; ag cur sonrú i rún an Choimisiúin dlús a chur le tacaíocht airgeadais don 
gheilleagar sóisialta agus breathnú ar an ngeilleagar sóisialta mar ionstraim chun an t-
aistriú glas agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais a chur chun feidhme; ag cur sonrú 
sa togra maidir le Tairseach Aonair do Gheilleagar Shóisialta an Aontais Eorpaigh a 
sheoladh in 2023 chun cuidiú le heintitis sa gheilleagar sóisialta teacht ar fhaisnéis 
maidir le maoiniú agus cláir ábhartha de chuid an Aontais; ag dréim leis go simpleofar 
an maorlathas atá ann cheana leis an tairseach sin in ionad cur leis;

5. ag tathant ar an gCoimisiún prionsabal na coimhdeachta a urramú agus aitheantas a 
thabhairt do chastacht agus d’éagsúlacht réaltacht an gheilleagair shóisialta; á chur in iúl 
cur cúis bhuartha di nach bhfaighidh ach eintitis de chuid an gheilleagair shóisialta a 
chloíonn le treoirlínte polaitiúla agus idé-eolaíocha an phlean gníomhaíochta tacaíocht 
faoi;

6. á chreidiúint go bhfuil infheistíochtaí sóisialta ó na Ballstáit ríthábhachtach chun a 
áirithiú go mbeidh na córais is gá i bhfeidhm ag na Ballstáit chun seirbhísí sóisialta ar 
ardchaighdeán a sholáthar dá saoránaigh;

7. á admháil go raibh ról tábhachtach ag eintitis an gheilleagair shóisialta maidir le 
tacaíocht a thabhairt d’oibrithe faoi mhíbhuntáiste agus iad a lánpháirtiú i margadh an 
tsaothair; á chreidiúint gur féidir oibrithe faoi mhíbhuntáiste a lánpháirtiú i margadh an 
tsaothair le fostaíocht in earnáil an gheilleagair shóisialta mar aon le cláir phoiblí nó 
phríobháideacha um chothú scileanna; ag moladh do na Ballstáit tacú le tionscnaimh i 
ndáil leis sin; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur féidir le hobair i bhfiontair sa 
gheilleagar sóisialta feabhas a chur ar fholláine agus ar mheabhairshláinte daoine atá 
faoi mhíchumas trom agus atá eisiata go buan ón margadh saothair;

8. ag moladh do na Ballstáit soláthar poiblí atá freagrach go sóisialta a fhorbairt tuilleadh, 
soláthar seirbhísí agus táirgí a nascadh le cuspóirí sóisialta, agus prionsabal na 
saoriomaíochta agus critéir cháilíochta á n-urramú ag an am céanna; á iarraidh ar na 

5 CIRIEC International – Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, Staidéar le haghaidh Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, lgh. 43-44.
6 An Coimisiún Eorpach, ‘Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs’ 
[Cuireann an Coimisiún Plean Gníomhaíochta i láthair chun borradh a chur faoin ngeilleagar sóisialta agus poist 
a chruthú], preaseisiúint, 9 Nollaig 2021.
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Ballstáit foghlaim ó dhea-chleachtais i mBallstáit eile;

9. á mheas gur féidir, le digitiú an gheilleagair shóisialta agus le tabhairt isteach 
teicneolaíochtaí nua, feabhas a chur ar an iomaíochas, seirbhísí níos fearr a chur ar fáil 
agus poist a chruthú; á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach oiliúint iomchuí a chur ar 
fáil d‘fhiontraithe agus d’fhostaithe sa gheilleagar sóisialta;

10. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil leibhéal na dífhostaíochta i measc na n-óg fós an-ard i 
roinnt Ballstát; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach bhfuil ionstraimí airgeadais 
AE sa réimse sin éifeachtúil agus nár ghin siad ach torthaí teoranta; á iarraidh ar na 
Ballstáit an creat rialála atá riachtanach dá margaí saothair a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme agus a gcórais oideachais agus oiliúna a chur in oiriúint ionas go mbeidh 
daoine óga in ann freastal ar riachtanais mhargadh an tsaothair; á mholadh do na 
Ballstáit an ghairmoiliúint a neartú agus an ráta luathfhágála scoile a laghdú; á 
chreidiúint go gcuireann obair dheonach agus cúrsaí oiliúna sa gheilleagar sóisialta ar 
chumas daoine óga cur lena scileanna agus lena gcáilíochtaí i réimsí éagsúla agus ag 
moladh do na Ballstáit tacú le tionscnaimh i ndáil leis sin;

11. á chur i bhfios go láidir nach mór do gach oibrí sa gheilleagar sóisialta dálaí maithe 
oibre agus fostaíochta a bheith acu;

12. á chur i bhfáth go mbíonn éileamh méadaithe ar sheirbhísí cúraim mar thoradh ar aosú 
an daonra; á chur i bhfios, de réir thaighde Eurofound, in 2018, go raibh pá d’oibrithe 
seirbhísí sóisialta (gar do 70 % díobh ag obair i gcúram fadtéarmach) 21 % níos ísle ná 
an meántuilleamh náisiúnta in aghaidh na huaire san Aontas ar an meán7; á thabhairt 
chun suntais a thábhachtaí atá ról agus rannchuidiú na n-eintiteas sa gheilleagar sóisialta 
agus na n-oibrithe in earnáil an chúraim; á iarraidh ar na Ballstáit an obair in earnáil an 
chúraim a dhéanamh níos tarraingtí le beartais éagsúla i réimse an phá, na hoiliúna, na 
sláinte agus an oideachais, agus tacú le hearnáil an gheilleagair shóisialta i ndáil leis an 
méid sin;

13. ag diúltú do leathnú féideartha na tacsanomaíochta le haghaidh maoiniú inbhuanaithe 
chun saincheisteanna sóisialta a chumhdach; á chreidiúint dá ndéanfaí critéir a shonrú 
mar chritéir atá inbhuanaithe go sóisialta go mbeadh sé sin ag teacht salach ar an gcur 
chuige um íoschaighdeán atá bunaithe ar chonarthaí i leith an bheartais shóisialta, nach 
n-urramófaí córais thionsclaíocha náisiúnta agus neamhspleáchas comhpháirtithe 
sóisialta agus go gcruthóidís ualaí riaracháin do chuideachtaí;

14. ag cur béim ar an bhfíoras nach mór d’earnáil an gheilleagair shóisialta na rialacha 
maidir le saoriomaíocht a urramú; á chreidiúint go daingean nach mór fóirdheontais a 
leithdháiltear ar fhiontair shóisialta a bheith cothrom agus nár cheart go bhféadfaí leo 
saobhadh a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí, mar shampla trí chur ar chumas fiontar 
sóisialta praghsanna an-íseal nó fiú dumpáil a thairiscint; á iarraidh ar na Ballstáit 
trédhearcacht a áirithiú i ndearadh, in úsáid agus i dtuairisciú fóirdheontas; ag cur béim 
ar an bhfíoras nach ndéanann fóirdheontais a thacaíonn le seirbhísí ar mhaithe leis an 
leas eacnamaíoch i gcoitinne saobhadh ar iomaíocht chóir idir eintitis phoiblí agus 

7 Dubois, Hans, Eurofound,: ’Wages in long-term care and other social services 21% below average’ [Pá i 
gcúram fadtéarmach agus i seirbhísí sóisialta eile - 21 % faoi bhun an mheáin], Living conditions and quality of 
life, 25 Márta 2021.
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phríobháideacha chun dochair do chuideachtaí príobháideacha;

15. á chreidiúint go bhféadfadh lipéid agus deimhniúcháin reatha d’eintitis an gheilleagair 
shóisialta a bheith ina n-inspreagadh do na Ballstáit; á chur i bhfáth go n-oibríonn na 
lipéid náisiúnta atá ann cheana go maith, ach nach bhfeidhmíonn siad go maith ach ar 
an leibhéal náisiúnta amháin; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go mbeadh sé an-
chasta lipéad uile-AE a bhunú, nach mbeadh na sochair i gcomhréir leis an gcostas agus 
go bhféadfadh sé ró-ualach a chur ar eintitis an gheilleagair shóisialta;

16. ag cur sonrú sa togra le haghaidh moladh ón gComhairle maidir le chreatdálaí don 
gheilleagar sóisialta a bheidh le formheas in 2023; ag dréim leis go n-urramófar leis an 
moladh na creataí éagsúla dlíthiúla agus beartais don gheilleagar sóisialta ar fud na 
mBallstát; á athdhearbhú, i bhfianaise éagsúlacht na dtraidisiún, na gcreataí agus na 
rialachán náisiúnta, nach bhfuil gá le sainmhíniú uile-AE ar ‘geilleagar sóisialta’;

17. ag tabhairt dá haire go bhfuil eagraíochtaí geilleagair shóisialta dírithe go mór ar idé-
eolaíoch i roinnt Ballstát agus go bhfuil seasamh sonrach dlíthiúil faighte acu agus 
pribhléidí ag gabháil leo; á chur in iúl gur cúis imní di na neamhrialtachtaí éagsúla a 
tharla in earnáil an gheilleagair shóisialta; ag tabhairt dá haire go raibh baint ag 
eagraíochtaí leasa le scannail éillithe agus go ndearnadh é sin a dhoiciméadú in go leor 
tuarascálacha ó chúirteanna iniúchóirí agus ó institiúidí oifigiúla eile; á iarraidh ar na 
Ballstáit an trédhearcacht a neartú agus faireachán, meastóireacht agus maoirseacht 
bhreise a thabhairt isteach lena n-áiritheofar nach mbainfidh eintitis de chuid an 
gheilleagair shóisialta mí-úsáid as cistiú poiblí;

18. á chur in iúl gur geal léi gur ghlac mórán Ballstát bearta urghnácha le linn ghéarchéim 
COVID-19 chun an easpa dídine a chosc agus chun aghaidh a thabhairt uirthi trí 
thithíocht éigeandála a chur ar fáil; ag moladh do na Ballstáit dea-chleachtais a mhalartú 
maidir le dul i ngleic le fadhb na ndaoine gan dídean atá ag méadú;

19. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

Or. en


