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FÓGRA DEIRIDH

Le blianta beaga anuas, tá dul chun
cinn áirithe déanta i roinnt Bhallstáit trí
pháirtíocht egraíochtaí chomhpháirtithe
shóisialta sa phróiseas Seimeastar Eorpach. Ach ní leor é sin chun go bhféadfaí an
tairbhe is mó a bhaint as an tSeimseastar
ag glacadh le gach tuairim ó ghach éinne
páirtithe leasmhara, na bhfostóirí agus eagraíochtaí na bhfostaithe.
Ní féidir a shéanadh níos mó an tábhacht
atá leis an bhforbairt atá ag teacht ar an
ngné shóisialta den Seimeastar Eorpach:
Bhí an Seimeastar mar uirlis comh-ordaithe
san atá caite, ach anois tá sé mar phróiseas
ceapadh beartais ina bhfuil ábhair éagsúla
ann, ó reachtaíocht shóísialta go priairachtaí
chiste maoinithe, prionsabail na Colúin de
Chearta Shóisialta, agus aidhmeanna Forbartha inmharthanaithe. Mar sin, creideann
muid go gcaithfidh an Seimeastar a bheith
níos ionchuimsithí agus daingeanú a dhéanamh ar a dhlisteanacht dhaonlathach.

Ina theannta sin, tá thart ar 80% de na
Moltaí Tír Shonracha atá eisithe gach bliain ina mholtaí críoch gnéitheach, is é sin
le rá, go bhfuil baint dhíreach nó indíreach
ag rialtais áitiúla agus réigiúlacha (LRGs),
nó mura bhfuil baint ag LRGs leo, bíonn
tionchar fearainn acu.. Tá ról ginearálta
ag rialtais áitiúla agus réigiúnacha mar
pháirtihte Soch-eacnamíoch trí fás a fhorbairt, acmhainn iomaíochta agus fostaícoht
d’ardchaighdeán ar mhórscála agus go
háitiúil a fhorbairt.
Caithfear feabhas a chur ar an bpróiseas
trédhearcachta sa Seimeastar Eorpach,
chomh maith le réamhtheachtaí comhairliúcháin den rannóg páirtíochta sóisialta,
chomh maith le láidriú a dhéanamh ar
pháirtíocht rialtais áitiúla agus réigiúnacha.
Tá an Togra “Ag Logánú an Seimeastar Eorpach” tar éis a léiriú go bhfuil spéis ag agus
aird ag na heagraíochtaí comhpháirtithe
sóisialta de rialtais áitiúla agus réigiúnacha faoina bpáirtíocht sa timthriall bhliantúil
Seimeastar Eorpach.

Mar sin, glaonn an Chomhairle Bardais agus Reigiúin na hEorpa (CEMR) agus an Cumann
Seirbhís Phoiblí na hEorpa (EPSU) araon ag glaoch ar an gCoimisiún Eorpach chun:

• D eimhin

a dhéanamh de go bhfuil
tuairimí rannóg na comhpháirtíthe sóisialta de rialtais áitiúla agus réigiúnacha
tógtha ar bord;

• C aighdeáin

Cháilíochta a shocrú do
shlí uileghabháilach ag rialtais náisiúnta
agus do pháirtíocht chuí ag eagraíochtaí
comhpháirtiochta de LRGs;

• P áirtíocht níos mó a bheith ag rannóg na
gComhpháirtithe sóisialta sa phróiseas
Seimeastair trí phleanáil níos trédhearcaí de na féilirí bliantúla sonracha
ag ceadú go leor cruinithe, plé agus
rannpháirtíocht;

• T acú

le hiarracht rannóg na gcomhpháirtithe sóisialta chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil comhliúchán cuí
déanta le na comhcheangail náisiúnta
sa phróiseas Seimeastair trí dheontas
ad-hoc bainistithe ag DG Fostaíocht,
Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú;

• F óram

plé a sholáthar do na comhpháirtithe sóisialta agus páirtíocht ag
léiriú ról eisceachtúil LRGs i gcur i bhfeidhm moltaí Tír ghéitheach;

• D eimhin a dhéanamh de go bhfuil fráma

an tSeimeastar éifeachtach agus ionchuimsitheach chun oibriú i dtreo SDGs
a fháil.

• T rédhearcacht

a chur chun cinn i
bpróiseas an Seimeastair trí sheisiúin
eolais agus oiliúna do bhaill eagraíochtaí
compháirtithe sóisialta ag leibhéal Eorpach agus náisiúnta;

Tá an CEMR agus EPSU araon chomh maith ag glaoch ar na rialtais náisiúnta de na Ballstáit
den AE chun:

• C omhoibriú leis an gCoimisiún Eorpach

chun an próiseas den Seimeastar a
dhéanamh chomh trédhearcach agus
intuartha agus is féidir, chun go mbeadh
páirtíocht níos éasca a bheith ag comhpháirtithe náisiúnta;

• Ó
 cáidí

éifeachtach plé a bheith ann
de rannóg na gcomhpháirtithe chomh
maith le rialtais áitiúla agus réigiúnacha: tá fianaise ann go minic nach bhfuil
éifeacht leis na plé seo, toisc go bhfuil
siad rófhoirmiúil;

• D eimhin a dhéanamh de go bhfuil tuair-

imí rannóg na n-eagraíochtaí gcomhpháirtíochta sóisialta tógtha isteach sa
phróiseas, mar gheall ar an ról lárnach
atá ag rialtais áitiúla agus réigiúnacha i
gcur i bhfeidhm cláir athchóirthe.

