
Dúshláin Bheartais agus
Chomhpháirtíochta

Straitéis an nesc 2006: Daoine, Táirgiúlacht agus Feidhm

Ag Cur Seansmaointe le
Forbairt Eacnamaíochta
Náisiúnta

Le linn roinnt tamaill anuas, bhí sé leagtha
amach ag lucht déanta beartais agus ag a lán
daoine a ghlacann páirt san earnáil eacna-
maíochta agus shóisialta, go mbeadh dúshláin
eacnamaíochta áirithe le sarú in Éirinn.
D’fhéach siad ar fhorbairt eacnamaíochta mar
phríomhriachtanas na forbartha shóisialta
agus chultúrtha náisiúnta. Mar sin de,
bunaíodh gnóthaí onnmhargaíocht-bunaithe
chun forbairt eacnamaíochta a bhaint amach.
Ina dhiaidh sin, cruthaíodh fostaíocht. Nuair a
cuireadh fostaíocht chun cinn—san earnáil
tradála ach go háirithe—cuireadh le neart gnó
de réir dealraimh, ag cruthú rathúlachta intíre
agus dul chun cinn sóisialta níos ginearálta.

Chun forbairt réigiúnach a bhaint amach,
d’fhéadfaí mar shampla níos mó fostaíochta a
lonnú i réigiúnacha easnamhacha.

Sa lá atá inniú ann, níl na haidhmeanna céanna
ag baint le  honnmhargaí a mhéadú, le níos mó
fostaíochta a chruthú, le ráta forbartha eacna-
maíochta níos airde a bhaint amach agus for-
bairt shóisialta agus chultúrtha a chruthú.

Mar shampla, níl rathúlacht náisiúnta agus
dea-bhail, atá bunaithe ar gheilleagar dinimic,
le feiceáil go soiléir a thuilleadh sa chéad aidhm
eile, is í sin ná fostaíocht a chruthú. Cuireann sé
seo isteach ar roinnt earnálacha beartais eac-
namaíochta agus shóisialta. Ní soiléir é go
gcabhraíonn cruthú fostaíochta le gnó príob-
háideach—mar shampla, trí cheadúnais oibre a
thabhairt d’fhostóirí chun postanna bun-
scileanna a thabhairt d’imircigh i dtionscnaimh
onnmhargaíochta costais-bunaithe—le for-
bairt eacnamaíochta agus shóisialta náisiúnta.

Tá buaicphointí ar fáil
sa tuarascáil seo ar
Thuarascáil Straitéise 
an NESC 2006. Iarrtar 
ar na léitheoirí le suim
acu sa tuarascáil dul i
gcomhairle leis an téacs
iomlán.
(Tá sonraí ar fáil 

ar an cúl-leathanach)
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Mura n-éiríonn le cruthú fostaíochta ár n-
aidhmeanna bunaidh a léiriú i gceart, beidh táb-
hacht níos mó ag baint le comhpháirtíocht ná
riamh cheana. Tá athrú ag teacht ar an réasú-
naíocht do bheartais ghníomhacha a dhéanann
fiontair intíre a fhorbairt agus a mhealann
infheistíocht go hÉirinn, toisc an bhéim a
chuirtear ar ghnólachtaí a chuireann le geillea-
gar na hÉireann agus le cumas na tíre in
earnálacha brabúsacha a fhorbairt agus a
aithint, in ionad fostaíocht a chruthú agus onn-
mhargaí náisiúnta cláraithe a neartú.

I mbeagán focal, caithfear comhthuiscint nua a
bhunú maidir le geilleagar na hÉireann, lena n-
airítear smaoineamh nua a chur i bhfeidhm,go
gceaptar go bhfuil an chuid is mó de rathúnas
na tire bunaithe sna fiontair onnmhargaíochta i
seilbh neamh-náisiúnach, go bhfuil na
gníomhaíochtaí eacnamaíochta eile bunaithe
orthu.Cuirfear san áireamh an tábhacht
méadaitheach a bheidh ag seirbhísí tradála
idirnáisiúnta agus ag seirbhísí atá á dhíil in
Éirinn, chomh maith le héileamh intíre. Ag an
am céanna áfach, caithfidh an tuiscint nua seo
cosc a chur ar an seansmaoineamh geilleagair
iata nach bhfuil tábhacht ag baint le hiomaío-

chas. Caithfear cur leis an tuiscint atá ann faoi
láthair ar ról criticiúil an bhoinn onnmhar-
gaíochta  ngeilleagar réigiúnach, ach caithfear
dearcadh sofaisticiúil a fhorbairt ar fhoinsí agus
ar dinimic an bhuntáiste iomaíochais réigiú-
nach. Caithfear a chur san áireamhdearcadh
soiléir ar an tábhacht a bhaineann le heolas
agus scileanna, chun rathúnas eacnamaíochta a
chothú i saol le iomaitheoirí nua domhanda,
agus an tábhacht a bhaineann le beartas poiblí

chun nuálaíoch a neartú. Ar deireadh, caithfidh
an tuiscint nua a bheith bunaithe ar an táb-
hacht a bhaineann le gach sórt imirce isteach —
ag cur san áireamh Éireannaigh ag filleadh
abhaile, saoránaigh AE a mhealladh isteach
agus náisiúnaigh neamh-LEE atá ag teacht
isteach chomh maith—agus an tionchar a
bhíonn aici ar an leas eacnamaíochta.

An Bhaint idir Aidhmeanna
Eacnamaíochta, Sóisialta agus
Comhshaoil na hÉireann

Aidhmeanna Eacnamaíochta 
agus Sóisialta
Ní in aghaidh a chéile iad feidhmiú eacna-
maíoch agus cosaint sóisialta feabhsaithe, ach
ní théann siad le chéile ach an oiread. Tugtar
tacaíocht dá chéile nuair is gá le dóthain
comhthuiscint agus tiomantas. Chun é seo a
dhéanamh, caithfear a thuiscint nach cleach-
tadh é beartas sóisialta chun farasbarr a athd-
háileadh,gur féidir é a chaitheamh tar éis an
fheidhmithe eacnamaíochta rathúla. Tá an táb-
hacht chéanna ag baint le comhdhéanamh
agus leis an modh caitheachais sóisialta is an
méid airgid a chaitear.

Le linn na cúig bliana déag seo caite, ceaptar go
bhfuil neart meántéarmach agus fadtéarmach
an gheilleagair bunaithe ach go háirithe ar
mhéadú infheistíochta i mbonneagar fisiciúil
agus i dtaighde eolaíochta, agus ar na pointí seo
a leanas chomh maith: feabhsú ar acmhainní,
níos mó comhpháirtíochta, comhcheangail-
teacht inmheánach agus seachtrach, níos mó
soghluaisteachta shóisialta agus éagsúlacht a
láimhseáil i gceart, lena n-airítear imirce.

Tá an NESC cinnte dearfa de go gcaithfear geil-
leagar dinimic, eolas-bunaithe a bhunú chun
torthaí sóisialta a bhaint amach, a chuirfidh le
ceartas sóisialta agus le sochaí níos cothro-
maíochta a bhaint amach. Ina theannta sin,
caithfear an stáit leasa shóisialaigh a fhorbairt
in Éirinn chun dinimiceas agus solúbthacht an
gheilleagair a chothú. I saol domhanda, beidh
neart gheilleagair na hÉireann agus tarraingt a
sochaí bunaithe ar an rud céanna – cáilíochtaí
daonna na ndaoine a ghlacann páirt iontu.

Tá níos mó sonraí ar bheartas sóisialta na hÉire-
ann ar fáil i dtuarascáil an NESC An Stát Leasa
Shóisialaigh Forbartha (Bealtaine, 2005). De réir
na tuarascála seo, caithfear forbairt bhunúsach
a dhéanamh ar sheirbhísí chun feabhas a chur
ar chosaint sóisialta in Éirinn le linn na blianta
beaga amach romhainn. Caithfear é seo a

‘Caithfimid

comh-thuiscint

a bheith againn

ar gheilleagar 

na hÉireann.’

Gach trí bliana, foilsíonn an  NESC
forbhreathnú ar gheilleagar agus ar
sochaí na hÉreann. An chéad
tuarascáil a d’fhoilsigh siad ná
Straitéis Forbartha 1986–1990, agus
an  ‘Clár do Théarnamh Náisiúnta’ i
1987. Ó shin ar aghaidh, tá príomh-
pháirt ag na Tuarascálacha Straitéise
seo i bhforbairt chlár comhpháirtí-
ochta trí-bliana na hÉireann. Leagtar
amach sna tuarascálacha seo
comhthuiscint ar staid na hÉireann
agus cuirtear aithne ar thosaíchtaí
straitéiseacha.

Ba é ceann de na hábhair is tábhachtaí
ná an riachtanas atá ann comhbheart-

ais chomhsheasmhacha maicr-
eacnamaíochta, roinnteacha agus
soláthair a bhunú.Le linn na nóchaidí,
úsáideadh an cur chuige seo chun
geilleagar na hÉireann a fhorbairt agus
chun fostaíocht a chruthú.

Seachtú Tuarascáil ‘Straitéise’ an NESC
Cuireann Straitéis 2006 an NESC:
Daoine, Táirgiúlacht agus Feidhm
béim ar na naisc idir an geilleagar
agus an sochaí agus cuirtear béim ar
na beartais atá riachtanach chun
geilleagar láidir a chothú agus chun
an tír seo a bhunú mar áit
tarraingteach.

Cad iad Tuarascálacha Straitéise an nesc?
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dhéanamh de bharr trí chúis dhifriúla: chun
acaíocht a thabhairt do dhaoine i bhfostaíocht,
chun ról lárnach níos tábhachtaí a 
thabhairt do ghrúpaí faoi mhíbhuntáistí
sóisialta agus chun féinriar agus meas a bhaint
amach do dhaoine faoi mhíchumas agus do
dhaoine ag fáil cúraim in institiúid. Tá dúshláin
rialachais tábhachtacha ag baint le Stát Leasa
Shóisialaigh a bhunú. Mar shampla, ba cheart
don tír seo seirbhísí fóirdheontais poiblí
sofhreagacha agus/nó seirbhísí curtha ar fáil ag
na seirbhísí poiblí, a chur i bhfeidhm in ionann
spriocchláir, ar a dtugann an NESC ‘uilíochas
táilliúrtha’.

Cé go bhfuil a lán le foghlaim ó thíortha Eor-
pacha eile, féadfaí comhthréithe an chórais Éire-
annach a úsáid mar bhuntáiste. Is é ceann de na
fíorais is tábhachtaí agus is deacra ná go bhfuil a
lán daoine aosta d’aois oibre fós ag fáil sochair
agus go mbeidh a lán de na daoine seo ag fáil
leasa sóisialta ar feadh i bhfad. Mar shampla,
tháinig méadú ar an méid daoine ag fáil na hÍo-
caíochta Teaghlaigh Aontuismitheora agus na
hÍocaíochtaí Míchumais agus Breoiteachta le
linn na nóchaidí, i gcomparáid leis an laghdú a
tháinig ar an méid daoine ag fáil an Sochair agus
an Chúnaimh Dífhostaíochta. Tá baol ann freisin
go gcruthófar déachas níos measa i stát leasa
shóisialaigh na hÉireann, ach caithfear é seo a
sheacaint.

An Comhshaol

Iarann an Tuarascáil Straitéise is déanaí ón
NESC an comhshaol a chur i bhfeidhm i slí níos
éifeachtaí, maidir lenár dtuiscint ar thaithí
agus ar dhúshláin na hÉireann. Tá an dá thion-
scadal is tábhachtaí sa tír seo bunaithe ar
earnálacha eile seachas drochrialachas
comhshaoil agus ní chuireann siad isteach ar
an gcomhshaol don chuid is mó—
ardmhonaraíocht agus ardsheirbhísí. Cuirtear a
lán de na hearnálacha ina gcuirtear beartas
comhshaoil níos lú i bhfeidhm, san áireamh sna
príomhghníomhaíochtaí gnó seo: giniúint fuin-
nimh, táirge bia, iompar, seirbhísí bardasacha,
lonnaíocht agus forbairt uirbeach.

I roinnt de na hearnálacha seo, cuirfear in
aghaidh na modhanna nó na haidhmeanna a
bhaineann leis an beartas comhshaoil. Tá 
coimhlintí atá fós le réiteach le feiceáil i straitéisí
náisiúnta a thugann cur síos sonrach ar fhab-
hanna, ach a theipeann ar réiteacha a fháil
maidir le cinntí moillithe, coimhlintí sáraíocmoil-
lithe agus uaireanta, mura gcomhlíontar na
rialacha agus na córais a cuireadh i bhfeidhm.

‘Cuireann dea-

fheidhmiú 

eacnamaíoch

agus cosaint

sóisialta

feabhsaithe 

lena céile.’

The Developmental Welfare State
no. 113 may 2005

ciallaíonn tuiscint nua 
go gcuirfear aidhmeanna
athraithe i bhfeidhm 

Chun staid na hÉireann a athrú
caithfear aidhmeanna na tíre a
leagadh amach i slite nua, agus
léiríonn sé seo go gcaithfear ár n-
aidhmeanna a athrú:

u Níos mó béime a chur ar OTN an
duine ná ar an méadú iomlán OTN;

u Níos mó béime a chur ar an ráta
fostaíochta ginearálta agusar
infhostaitheacht na ndaoine ná ar
an ráta cruthaithe fostaíochta
iomlán;

u Fás onnmhaire a chur san
áireamh, chomh maith le
buntáiste iomaíoch in ngeilleagar
domhanda gréasánach;

u Chun cur le glacadh agus le
feidhmiú Chun chur leis an rialú
rathúlacht ar próiseas agus
eagraithe a bhaint amach;

u Chun níos lú béime a chur ar
spriocchláir do ghrúpaí faoi
mhíbhuntáiste agus níos mó
béime a chur ar fhreagrúlacht
agus ar solúbthacht na seirbhísí le
maoiniú poiblí,ar go leor ioncaim
a dhaingniú agus ar
rannpháirtíocht feabhsaithe a
bhaint amach;

u Chun chur leis an rialú rathúlacht
ar roinnt bheag thruaillitheoirí
mórscála agus le bonneagar
bainistíochta dramhaíola, atá
feabhas á chur air i gcónaí, chun
cáilíocht chomhshaoil níos leithne
a bhaint amach de bharr réitigh
coinbhleachta agus rialachais níos
éifeachtaí.

príomhthuairimí



4 buaicphointí straitéise an nesc

Creideann an NESC gur fíor-riachtanach é
réiteach coimhlinte agus cinnteoireacht níos
fearr a bhaint amach i roinnt earnálacha
beartais comhshaoil agus tá sé beartaithe aici
tabhairt faoi seo sa todhchaí.

Déanann Straitéis an NESC 2006: Daoine, Táir-
giúlacht agus Feidhm na straitéisí a leagadh
amach chun na cuspóirí seo, a bhaineann le
roinnt earnálacha beartais, a bhaint amach.

Tá príomhloghic anailíse an NESC le feiceáil sa
chairt thíos.

‘I saol domhanda

beidh neart gheill-

eagair na hÉireann

agus tarraingt a

sochaí bunaithe ar

an rud céanna

cáilíochtaí  daonna

na ndaoine a ghla-

cann páirt iontu’

tá neart fad-téarmach

an gheilleagair bunaithe

ar bheartas 

sóisialta éifeachtach

s fiontar, nuálaíochta, oiliúint
agus margadh tuarastail

s imirce

s rannpháirtíocht agus
cothromaíocht

s tithíocht, sláinte agus oideachas

s bonneagar, forbairt réigiúnach
agus tuaithe

s comhshaol agus rialú

ceapadh beartais, feidhmiú agus rannpháirtíocht

ar an ábhar sin caithfidh go n-éireoidh go maith

le hÉirinn i 3 earnáil bheartais uileghabhálach

agus

roinnt beartais a chur i bhfeidhm go héifeachtach

Tá dúshláin mhór ag baint leis na gcuspóirí seo maidir le 

caithfear feidhmiú

eacnamaíochta agus

rannpháirtíocht a

bhunú ar bheartas

sóisialta
u

o

Príomhloghic Anailíse an NESC
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Fiontar, Nuálaíocht, Margadh
Tuarastail agus Oiliúint

Cur Chuige Nuálaíochta na hÉireann a
Dhoimhniú agus a Leathnú
Is í ceann de na forbairtí is tábhachtaí le linnna
deich mbliana is déanaí ná an t-airgead breise a
caitheadh ar thaighde bunúsach. Caithfear for-
bairtí comhlántacha eile a chur i bhfeidhm
anois chun cur chuige nuálaíochtana hÉireann a
dhoimhniú agus a leathnú. Ina theannta sin,
caithfear treo straitéiseach feabhsaithe nua a
bhunú maidir le beartas taighde agus le
nuálaíocht. Déanfar é seo a éascú trí
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Treasach
agus Nuálaíocht a bhunú, mar a leagadh amach
i dtuarascáil an ECFE. Ba cheart na naisc idir
institiúidí agus fiontair taighde a dhaingniú go
suntasach chun tionchar an buntaighde ar
gheilleagar na hÉireann a mhéadú. Chomh
maith le hairgead breise a chaitheamh ar
bhuntaighde, ba cheart níos mó airgid a
chaitheamh ar thaighde feidhmeach.

Caithfear níos mó acmhainní a chur ar fáil
dochóras oideachais níos leithne, chun go
mbeadh an earnáil seo in ann páirt mhór leanú-
nach a ghlacadh i ngeilleagar rathúil na hÉire-
ann. Caithfear cleachtadh eolas-bunaithe nó
cleachtadh fadchinn’sochaí foghlama a chur i
bhfeidhm chun níos mó daoine a chlárú leis an
tionscadal sochaí foghlama agus chun staidéar a
dhéanamh ar na himpleachtaí sóisialta agus
institiúideacha a bhaineann le sochaí foghlama.
Caithfear na socraíochtaí institiúideacha a chur i
bhfeidhm chun a bheith in ann oideachas
‘ceathrú leibhéal’ (nó ard-iarchéime) a chur ar
fáil, ach má dhéantar é seo, caithfear ard-
chaighdeán an oideachais fhochéimí in Éirinn a
chosaint. Faoi dheireadh, ba cheart níos mó
béime a chur ar nuálaíocht san ionad oibre chun
cur chuige nuálaíochta níos doimhne a bhunú.

Margadh Tuarastail
Le linn na deich mbliana seo caite, rinne an NESC
anailís ar chur chuige margaidh tuarastail na
hÉireann agus rinneadh breithniú ar na
comhroghanna a bhí ar fáil. De réir torthaí na
hanailíse seo, is féidir leis an tír seo sochair
leanúacha a bhaint as margadh tuarascail
comhordanáidithe, atá bunaithe ar chomhordú
agus ar leasa fadtéarmacha. Chreid an NESC ar
feadh i bhfad gur drochchóras é an córas traidis-
iúnta a n-úsáidtear chun rátaí pá a leagadh

amach do sheirbhís phoiblí na hÉireann agus an
nasc idir éilimh speisialta agus gaolmhaireachtaí.

Tháinig feabhas ar an scéal toisc an cur chuige
nua a cuireadh i bhfeidhm faoin scéim Dul Chun
Cinn á Chothú. Cruthaíodh na coinníollacha oir-
iúnacha chun déileáil le saincheisteanna níos
ginearálta maidir le cáilíocht seirbhíse agus le
feabhas leanúnach. Anois, caithfear muinín an
phobail sa chóras nua a mhéadú, agus taispeán-
faidh sé seo gur modh iontach é chun feabhas a
chur ar táirgiúlacht agus ar cháilíocht na seirb-
hísí atá ar fáil do chustaiméirí/ shaoránaigh.

Tá ceithre threoirphrionsabal leagtha amach ag
an NECS maidir le pá seirbhíse poiblí.

1. Ba cheart don earnáil gheilleagrach
iomaíoch dul chun tosaigh, agus caithfear
an pá seirbhíse poiblí a mhéadú freisin.

2. Caithfidh an t-seirbhís poiblí nua-aimseartha,
a bheith bunaithe ar athrú leanúnach.

3. Caithfear an méadú pá, a leagadh amach ag
leibhéal náisiúnta, a chur i bhfeidhm freisin
san earnáil seirbhíse poiblí—agus caithfear
an méadú seo a bhunú ar chaighdeáin fhei-
dhmeachta infhioraithe (mar a leagadh
amach i Dul Chun Cinn á Chothú).

4. Caithfear athbhreithniú tréimhsiúil a
dhéanamh ar fhorbairtí pá san earnáil
phoiblí agus san earnáil phríobháideach;
féadtar iad seo a bhaint amach trí phróiseas
tagarmharcála.

Oiliúint
Mar thoradh ar cheanglais eacnamaíochta agus
shóisialta, caithfear córas oiliúna náisúnta
éifeachtach a bhunú. Cabhróidh an córas seo trí
(a) tacaíocht a sholáthar chun nuashonrú a
dhéanamh ar scileanna sna hearnálacha poiblí
agus toilteanacha; (b) feabhas a chur ar
fhéinfhostaitheacht daoine aonair; agus (c) trí
tagarmharcáil sheachtrach a chur i bhfeidhm
chun deimhin a dhéanamh de go gcomhlíontar
na caighdeáin is airde. Córas atá bunaithe ar an
todhchaí é freisin. Caithfear an obair is mó a
dhéanamh le daoine gan mórán oideachais agus
leis na daoine atá i mbaol a bpost a chailliúint de
bharr na hiomarcaíochta. Don daonra ginearálta,
caithfear maoiniú fhadtéarmacha chur i bhfei-
dhm ar an bpointe, chomh maith le treoirsheirb-
hís chomhtháite atá bunaithe ar na soláthraithe
atá ann faoi láthair. Ina theannta sin, ba cheart
don rialtas ráiteas a fhoilsiú ar straitéis ghin-
earálta do chóras oiliúna na hÉireann.

‘Caithfidh an 

t-seirbhís poiblí,

nua-aimseartha

a bheith bun-

aithe ar athrú

leanúnach.’
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Rialachán um Bhuntáiste Iomaíoch,
Aidhmeanna Beartais Iomaíochta agus
Aidhmeanna Beartais Eile
I ndiaidh an pháipeir bán, Rialú Níos Fearr, a
fhoilsiú, rinneadh dul chun cinn maidir le
rialacháin a athchóiriú. Tá a lán oibre fós le
déanamh áfach.Féadfar iomaíocht níos láidre a
bhaint amach i roinnt earnálacha difriúla i
ngeilleagar na hÉireann agus b’fhéidir go dtioc-
faidh laghdú ar phraghsanna mar thoradh ar
seo. Ach caithfear beartas rialúcháin agus
iomaíochta a leagadh amach bunaithe ar na
haidhmeanna ginearálta a leagadh amach
maidir leis an mbeartas náisiúnta eacna-
maíochta agus sóisialta, lena n-airítear
comhtháthú sóisialta, forbairt uirbeach inbhua-
naithe agus cáilíocht an chomhshaoil.

Infheistíocht i bFiontar Poiblí
Le linn na blianta seo chugainn, caithfear
airgead a infheistiú i gcomhlachtaí trachtála an
stáit, agus déanann an NESC soiléiriú ar roinnt
de na saincheisteanna a bhaineann leis an
bpointe seo. Cé go gcuireann rialacha an AE cosc
ar státchabhair, ní chuirtear cosc ar
infheistíochtaí airgid i bfiontair phoiblí
bhrabúsacha, cosúil le infheistíochtaí airgid ag
infheisteoirí príobháideacha. Cuireann
Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis an AE
(CCF) teorainn le heasnaimh airgeadais phoiblí
na mballstát. Ag an am céanna áfach, ní
chuirtear infheistíochtaí cothromais i gcomh-
lachtaí tráchtála stáit san áireamh nuair a
dhéantar an t-easnamh a ríomh, mar ní chuire-
ann sé isteach ar na glansóchmhainní agus ar
na glanfhiachais. Mar sin de, ní chuireann an
CCF teorainn leis an méid infheistíochtaí gur
féidir a thabhairt do fhiontair tráchtála stáit.
Caithfear cinntí a dhéanamh maidir le
hinfheistíochtaí i bhfiontair phoiblí, bunaithe ar
an méid fáltas tráchtála a gheobhaidh an stát
agus ar an struchtúr úinéireachta is fearr chun
an fiontar a fhorbairt.

Imirce
Cé go bhfuil mórstaidéar ar bheartas imirce á
dhéanamh ag an NESC, tá ainilís ghinearálta ar
fáil ina Tuarascáil Straitéise 2006 faoin
saincheist tábhachtach seo.

Go dtí seo, bhain an tír seo a lán sochar eacna-
maíochta agus sóisialta as imirce isteach.
Tháinig méadú ar an ráta fáis
eacnamaíochta,rialaíodh brúnna costais, lagh-

daíodh an ráta spleáchais seanaoise, cuireadh le
fás daonra, méadaíodh an margadh intíre agus
cuireadh le héagsúlacht agus le hiolrachas
sochaí na hÉireann.

Ach tá sé in am don tír seo anois a chur chuige
fadtéarmach imirce a leagadh amach agus sain-
mhíniú a thabhairt ar chur chuige beartais
uileghabhálach.

Chun aidhmeanna agus beartas imirce fadtéar-
mach a shoiléiriú, caithfear na hathraithe móra,
a tharla le linn na blianta beaga anuas, a chur
san áireamh. Tar éis do thíortha nua a ligint
isteach san AE i lár 2004, tháinig méadú de 4%

ar lucht oibre na hÉireann. De réir réamh-
mheastachán na Príomhoifige Staidrimh, -beidh
suas le 5 mhilliún duine ina chónaí in Éirinn i
2030, agus go dtiocfaidh suas le 18% den daonra
ó thíortha eile. Tá an ráta seo níos airde ná an
ráta ina lán de na tíortha eile le hard-ráta imirce.

De réir na hanailíse a rinneadh ar thíortha eile,
cuireann an imirce le táirgeacht eacnamaíochta
(OTN), ach ní raibh na torthaí chomh soiléir sin
maidir le hOTN an duine.Tá torthaí suimiúla le
feiceáil freisin i dtíortha eile maidir le
earnálacha eile Is soiléir go bhfuil caidreamh
coimpléascach ann idir an méid imirceach agus
an sórt imirceach a thaistealaíonn go dtí na
tíortha difriúla agus an leibhéal neamhionan-
nais. Tá sé le feiceáil san anailís nach bhfuil sé
éasca an idirdhealú idir imirce shealadach agus
imirce fhadtéarmach a chosaint agus gurbh iad
baill chlainne na ndaoine atá ann cheana atá
freagrach as an chuid is mó den imirce nua.
Léirítear go gcaithfidh na himircigh páirt a ghla-
cadh i sochaí na tíre nua chun go n-éireoidh leo
ina saol nua. Is féidir le meathlú eacnamaíochta

‘Ach tá sé in am

don tír seo anois

a chur chuige

fad-téarmach a

leagadh amach

agus sainmhíniú

a thabhairt ar

chur chuige

beartais uile-

ghabhálach.’

De réir fianaise idirnáisiúnta, is

slí níos éifeachtaí é caighdeáin

eacnamaíochta agus shóisialta a

chothú agus feabhas a chur

orthu, chun cosc a chur ar

dinimic diúltach, ná iarracht a

dhéanamh cosc a chur ar na

himircigh ag teacht go hÉirinn.

príomhthuairimí
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nó le himeachtaí a chruthaíonn leochaileacht
cur isteach ar dhearcadh na náisiúnach maidir
le neamhnáisiúnaigh le cúlraí eitneacha nó
cultúrtha difriúla. Moltar go bhfuil ról lárnach
ag an sochaí sibhialta agus ag eagraíochtaí
sochaí sibhialta maidir le comhtháthú rathúil a
bhaint amach.

De réir fianaise idirnáisiúnta, is ríthábhachtach
é chomh maith cosc a chur ar rómhéid
imirceach ag bun an mhargaidh fostaíochta,
mar déantar an tuarastail margaíochta a
laghdú i gcomparáid le tuarastail for-
choimeádta na n-oibrithe dúchasacha le
scileanna níos lú. Tá sé tábhachtach freisin idird-
healú a dhéanamh idir an baol go gcaithfear go
dona le himircigh aonracha agus an baol atá
ann go gcuirfear próiseas dinimic i bhfeidhm a
bhainfeadh an bonn ó chaighdeáin a bhaineann
le geilleagar agus le sochaí na hÉireann.

Tá an baol ann i gcónaí go ndéanfar na rialacha
seo a shárú I gcás deacrachtaí móra
dianseasmhacha mar seo, bunófar próiseas din-
imic a dhéanfaidh an bonn a bhaint ó
chaighdeáin go ginearálta. De réir fianaise
idirnáisiúnta, tá sé níos éifeachtaí na
caighdeáin a bhaineann le geilleagar agus le
sochaí na hÉireann a chothú agus a fheabhsú
chun cosc a chur ar dinimic dochrach dá lei-
théid, ná iarracht a dhéanamh cosc a chur ar
imircigh ag teacht go hÉirinn. Déantar é seo, go
páirteach, tríd an méid postanna le rátaí pá íseal
nó le coinníollacha íseal a laghdú, agus mura
mbíonn gá le fostaíocht, ní ghlacfaidh na himir-
cigh le coinníollacha dá leithéid.

Agus comhthuiscint ar imirce a bhaint amach, is
í ceann de na heochairshaincheisteanna le
réiteach ná ról na n-imirceach agus an obair atá
á dhéanamh acu ar fhorbairt fhadtéarmach na
hÉireann, tríd scórchárta ualaithe a úsáid mar
thoise,ag cur san áireamh OTN an duine,rátaí
fostaíochta, beogacht fiontair, cáilíocht an
bhonneagair agus ar cháilíocht bheatha.

Rannpháirtíocht
agus Cothromaíocht
Caithfear níos mó dul chun cinn a dhéanamh
maidir le laghdú bochtaineachta, le comhionan-
nas a chur chun cinn agus chun deimhin a
dhéanamh de go bhfuil caighdeán maireacht-
ála maith go leor ag gach duine a chónaíonn in
Éirinn, chun an tír seo a bhunú mar chean-
nphointe níos mealltaí agus chun tacaíocht a
thabhairt do shamhail fhorbartha eacna-
maíochta na hÉireann. Is iad seo a leanas an trí
chuspóir uileghabhálach a leagadh amach do
bheartas sóisialta agus do stát leasa
shóisialaigh na hÉireann i dtuarascáil an NESC:
An Stát Leasa Shóisialaigh Forbartha:

1. athbhreithniú a dhéanamh ar na córais a
léiríonn ionchais ísle agus a chruthaíonn
drochthorthaí do mhionlach áirithe;

2. níos mó tacaíochta a thabhairt do dhaoine
fostaithe nuair a athraíonn a gcúinsí; agus 

3. caighdeáin rannpháirtíochta nua a chur i
bhfeidhm, chomh maith le cúram a thab-
hairt do na daoine is cleithiúnaí agus is
leochaileacha sa tír.

Caithfear na forbairtí bheartais a leanas a chur i
bhfeidhm chun dul chun cinn a bhaint amach
maidir leis na gcuspóirí seo.

‘Caithfidh na

himircigh páirt a

ghlacadh i sochaí

na tíre nua chun

go n-éireoidh leo

ina saol nua.’

cur chuige saolré

De réir an NESC, caithfear cur

chuige saolré a chur i bhfeidhm

chun Stát Leasa Shóisialaigh

Forbartha a bhunú—caithfear

aithne a chur ar riachtanais leanaí

óga, daoine óga,daoine ag aois

oibre, pinsinéirí agus daoine a

fhaigheann cúram speisialta.

Caithfear fordheontais ioncaim,

seirbhísí agus nuálaíochtaí sóisialta

a chur ar fáil do na daoine seo i 

slí éifeachtach.

(Féach ar an bhfigiúr ar lethanach 12)

príomhthuairimí
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Íocaíochtaí Leasa Shóisialta a
Nuachóiriú
Leagann an NESC béim ar na ngealltanais atá
ann faoi láthair rátaí leasa shóisialaigh a
mhéadú agus go gcaithfear é seo a dhéanamh
go leanúnach sa todhchaí. Ó shin amach, ba
cheart go mbeadh na rátaí leasa shóisialaigh is
ísle leagtha amach mar chéatadán den Mheán-
tuarastal Tionsclaíoch Comhlán. Ina theannta
sin áfach, caithfear mór-athchóiriú a dhéanamh
ar na bhfordheontais ioncaim ar fáil faoi láthair,
chun a bheith in ann Stát Leasa Shóisialaigh
Forbartha a bhunú.

Daoine ag an Aois Oibre
Tá a lán míbhuntáistí ag baint leis na fordheon-
tais ioncaim a fhaigheann daoine ag an aois
oibre. I roinnt cásanna, níl aon dreasacht ar
dhaoine fostaíocht a fháil, toisc an méid airgid a
fhaigheann siad. Ní thugtar aird don mhéid air-
gid atá á thuilleamh acu agus rinneadh na
tairseacha cáilitheachta ioncaim a laghdú. Mar
thoradh ar seo, cruthaíodh deacrachtaí leasa
shósialta nua. Is féidir le bonn teagmhasach na
n-íocaíochtaí spreagadh a thabhairt do dhaoine
a stádas reatha a choimeád, chun a n-ioncam a
chosaint (m.sh., tuismitheoir aonair nó duine
faoi mhíchumais). Cé nach mbíonn a lán airgid
le fáil ag na daoine seo, bíonn a lán daoibh i
mbaol drochfhiacha nó féinmheas ísle. I
ndáirire, ní fhéachtar le hionchas ar dhaoine a
fhaigheann cúnamh sóisialta.

Ina theannta sin, ní bhíonn mórán
ardaidhmeanna ag na daoine seo ach amháin
go gcomhlíonann said na coinníollacha cáil-
iúcháin. Ní chabhraíonn rátaí pá níos airde leo
na constaicí atá ann dóibh a shárú agus féintu-
illeamaí a bhaint amach – m.sh. ní bhíonn said
in ann feighlí a fháil nó na costais a íocadh, bun-
scileanna, neamhliterathacht fheidhmiúil nó
suíomh oibre gan bhealach isteach do
chathaoireacha rothaí.

Tá sé beartaithe ag an NESC, mar aidhm
fhadtéarmach, go gcaithfear ‘ioncam ran-
npháirtíochta’ amháin a thabhairt do dhaoine
ag aois oibre, in ionad na n-íocaíochtaí
cúnaimh sóisialta teagmhasacha atá ann faoi
láthair. Faoi láthair, faigheann daoine ar an
mBeochlár cabhair go huathoibríoch ó
sholáthraithe seirbhíse. Le linn na blianta seo
chugainn, ba cheart seans a thabhairt do
dhaoine faoi mhíchumas, do thuismitheoirí
aonair, do dhaoine a fhaigheann sochar
easláine nó breoiteachta,do dhaoine ar Chú-
namh Feirme agus do dhaoine a scor go luath,
athmheasúnú a dhéanamh ar a roghanna,
chomh maith le seirbhísí cúnaimh a rochtain.Ba
cheart ach go háirithe níos mó spreagtha a
thabhairt do thuismitheoirí aonair, agus
rochtain a sholáthar dóibh ar sheirbhísí agus ar
fhordheontais níos déine, chun go mbeadh
seans níos fearr acu fostaíocht a fháil nuair a
bhíonn a leanaí níos sine. Ba cheart iarracht a
dhéanamh an meánmhéid ama a fhaigheann
tuismitheoirí aonair an sochar teaghlaigh aon-
tuismitheora agus sochar míchumais a laghdú.

‘Ní chabhraíonn

rátaí pá níos airde

le daoinena

constaicí at ann

dóibh a shárú agus

féintuilleamaí a

bhaint amach.’

An Stát Leasa Shóisialaigh Forbartha

Seirbhísí

Fordheontais
Ioncaim

Beartais
Nuálaíochta

s Oideachas

s Sláinte

s Cúram
Leanaí

s Cúran do
dhaoine
aosta

s Tithíocht

s Iompar

s Seirbhísí
Fostaíochta

s Cuir chuige uathúla/conspóideacha

s Tionscadail phobail/ghrúpa áirithe

s Riachtanais nua atá ag teacht chun cinn 

sTorthaí-bunaithe

s Measúnú agus príomhshruthú

s Fordheontais Ioncaim Forchéimnithe 
do Leanaí

s Aistrithe aois oibre do rannpháirtíocht

s Íosmhéid pinsin

s Caiteachas cánach caidhpeáilte
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Fordheontas Ioncaim Leanaí
Tá a lán de na leanaí in Éirinn ina gcónaíi
dteaghlaigh ar ioncam an-íseal, d’ainneoin na
méadaithe móra ar Shochar Linbh (SL). Rinne
rialtais leanúnacha agus na comhpháirtithe
sóisialta iarracht an fhabh seo a réiteach, trí
bhearta a leagadh amach chun díriú ar an
saincheist.

Ar iarratas ón rialtas agus ó na comhpháirtithe
sóisialta, rinne an NESC staidéar ar roghanna
eile chun déileáil le bochtaineacht linbh. De réir
na hanailíse seo,níl mórán buntáistí ag baint
lena hinstitiúidí atá ann faoi láthair chun déileáil
le bochtaineacht—Liúntais Linbh Cleithiúigh
(LLC), Sochar Linbh, agus an Forlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh (FIT). Mar thoradh ar seo, ceapann an
NESC go gcaithfear deireadh a chur sa mheán-
théarma leis na beartais atá ann faoi láthair.

Déanann anailís an NESC staidéar ar an
bpleanchun LLC agus FIT a chur le chéile mar
íocaíocht amháin do theaghlaigh ar ioncam
íseal le leanaí acu (idirdhealaithe ó Shochar
Linbh nach ndéantar athrú air). Cur chuige nua
é seo chun díriú ar dhaoine, ach bheadh a lán
dúshlán teicniúil agus beartais ag baint leis seo
in Éirinn. Ba cheart a lán ama a chaitheamh ar
chur chuige mar seo a fhorbairt. Tá cuspóirí
soiléire i gceist áfach: (i) béim a chur ar
acmhainní breise chun fordheontas ioncam
linbh a thabhairt do leanaí i dteaglaigh ar ion-
cam íseal, agus (ii) chun déileáil go cothrom le
teaghlaigh mar seo (má bhíonn a dtuismitheoirí
ag obair, ag fáil leasa shóisialaigh,
féinfhostaithe, nó ag obair do dhuine eile).

Pinsinéirí
Creideann an NESC go bhfuil cúis an-láidir ann
chun méadú a chur ar ioncam coibhneasta na
bpinsinéirí in Éirinn, agus tacaíonn sí go mór le
níos mó méadaithe a chur i bhfeidhm chun ráta
pinsin de 34% den GAIE a bhaint amach sa
mheántéarma. Chun córas pinsin na hÉireann a
leagadh amach san fhadtéarma, caithfear cin-
neadh a dhéanamh maidir leis an gceist seo a
leanas: an n-úsáidfear an cur chuige deonach
maidir le athsholáthar tuillimh, a fhaigheann
tacaíocht chánach, nó an n-úsáidfear cur chuige
eile, mar shampla, pinsean stáit bunaithe ar
thuilleamh nó cur chuige coigilte éigeantach.

An Dúshlán don Rialtas agus do
Rialachas
Chun Stát Leasa Shóisialaigh Forbartha a
bhunú, caithfear roinnt dúshláin institiúideacha
a réiteach.Cruthaítear beartas sóisialta éfeach-
tach trí ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí
neamhspleácha seo a leanas a chomhordú
(ranna rialtais, gníomhaireachtaí reachtúla,
comhlachtaí deonacha, soláthraithe príob-
háideacha agus iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste
sóisialta). Tá sé chomh tábhachtach anois athrú
a dhéanamh ar stat leasa shóisialaigh na hÉire-
ann is atá sé an geilleagar a athrú, níl an méid
céanna airde nó forbartha sofaisticiúil faighte
ag eagraíochtaí san earnáil shóisialta is atá

faighte ag na slánaonaid poiblí agus ag na hea-
graíochtaí poiblí atá freagrach as anailís agus
cur i bhfeidhm na straitéise forbartha eacna-
maíochta in Éirinn. Mar shampla, níl comhlacht
ar bith freagrach as riachtanais an stáit leasa
shóisialaigh a leanúint sa mheántéarma, comh-
lacht cosúil leis An Sainghrúpa ar Riachtanais
Scileanna sa Todhchaí don gheilleagar. Crei-
deann an NESC go gcaithfear na socraíochtaí
institiúideacha a fhorbairt chun beartas
sóisialta a leagadh amach, chun a bheith in ann
líonraí éifeachtacha a chruthú.

‘Tá sé chomh 

tábhachtach

anois athrú a

dhéanamh ar

stát leasa

shóisialaigh na

hÉireann is atá

sé an geilleagar

a athrú.’

Chun Stát Leasa Shóisialaigh

Forbartha a bhunú, caithfear

roinnt dúshláin institiúideacha 

a réiteach... creideann an NESC 

go gcaithfear na socraíochtaí

institiúideacha a fhorbairt chun

beartas sóisialta a leagadh

amach, chun a bheith in ann

líonraí éifeachtacha a chruthú.

príomhthuairimí



10 buaicphointí straitéise an nesc

Bonneagair Chúraim
Tá mórathruithe struchtúrtha ag cur isteach ar
inmharthanacht na socraíochtaí cúraim traidis-
iúnta in Éirinn. Mar thoradh ar seo caithfear
cúram níos foirmiúla agus na tacaíochtaí do
chúram neamhfhoirmiúil a fhorbairt i slí níos
tapúla. Ceapadh nach raibh mórán costas ag
baint le cúram neamhfhoirmiúil traidisiúnta,
ach ní hé sin an scéal é; bhí ar na mná ach go
háirithe an chuid is mó den obair a dhéanamh.
Tá sochaí agus geilleagar nua ann anois, agus níl
seans ag mórán daoine cúram neamhfhoirmiúil
a sholáthar mar cheana.

Daoine faoi Mhíchumais
Ba cheart do na comhlachtaí iomchuí a
ndícheall a dhéanamh chun an Straitéis
Náisiúnta Mhíchumais a chur i bhfeidhm agus
chun deimhin a dhéanamh de go n-éireoidh léi.
Caithfear fós na socraíochtaí institiúideacha a
chur i bhfeidhm i gceart chun an straitéis a
sheacadadh. Caithfear roinnt an tsaothair a
shoiléiriú chun caighdeáin a leagadh amach
agus measúnú a dhéanamh orthu agus chun na
heagraíochtaí atá freagrach as an Straitéis
Mhíchumais a sheacadadh, a chomhordú.

Cúram do Dhaoine Aosta 
Ba cheart do na heagraíochtaí difriúla páirt agh-
lacadh i straitéis a leagadh amach do dhaoine
aosta, chomh maith le creatlach soiléir a lea-
gadh amach chun an straitéis seo a chur i bhfei-
dhm. Bheadh sé níos éasca d’eagraíochtaí 

neamhrialtasacha, atá ag obair ar son dhaoine
aosta, cabhrú le beartas a leagadh amach agus
a chur i bhfeidhm, iniúchtaí údarásacha a
dhéanamh ar leithdháileadh acmhainní, seirb-
hísí a sholáthar agus caighdeáin seirbhísí agus
torthaí a chuireann isteach ar dhaoine aosta a
chur i bhfeidhm, má mbeadh ceannasaíocht
níos fearr curtha i bhfeidhm san earnáil seo. Ba
cheart a chur in iúl do dhaoine an leibhéal
tacaíochta gur féidir leo a fháil nuair a bheidh
said ina seandaoine.

Cúram agus Oideachas Luath-Óige
Tá iarracht á dhéanamh in Éirinn bonneagar a
chruthú do chúram agus oideachas luath-óige i
deich mbliana nó níos lú. Caitheadh i bhfad níos
mó ama ar na forbairtí seo i dtíortha eile. Ba
cheart na hacmhainní a dhíriú ar roinnt
earnálacha áirithe agus cuspóirí soiléire a lea-
gadh amach do na blianta seo chugainn. Ba
cheart mórchéimeanna a leagadh amach mar
chuid de straitéis chéimnithe, ach straitéis
athbhreithnithe chomh maith, chun deimhin a
dhéanamh de bonneagar a chur ar fáil san
earnáil seo. Caithfear comhlacht níos láidre a
bhunú sa chóras poiblí chun chur le forbairt
chúraim linbh, agus is féidir le nuálaíocht ins-
tidiúideach ról níos tábhachtaí a bhaint amach
maidir le comhoibre idir-rannach agus idir-
ghníomhaireachta a bhunú ar son leanaí.

‘Caithfear

comhlacht níos

láidre a bhunú sa

chóras poiblí, chun

cur le forbairt

chúraim linbh.’

Institiúidí & CaidrimhCaipiteal Sóisialta

Soláthraítear go leor
comhluachanna chun tacú
le comhtháthú sóisialta

Tugtar seans do dhaoine
bheith ag caidreamh lena
chéile agus coimhlintí a
réiteach

Creideann an Chomhairle go bhfuil caipiteal sóisialta bunaithe ar an méid caidrimh idir grúpaí
sóisialta agus na hinstitiúidí (foirmiúla agus neamhfhoirmiúla) a chabhraíonn le daoine coimhlintí
leasa a réiteach. Cabhraíonn na caidrimh agus na socraíochtaí institiúideacha seo le daoine na
scileanna agus na cumais a fhorbairt atá riachtanach do chaipiteal sóisialta.
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Gníomhaíocht Dheonach agus Phobail
a Chumasú

Is tábhachtach iad eagraíochtaí pobail agus
deonacha sláintiúla tábhachtach chun forbairt
eacnamaíochta agus shóisialta ghinearálta a
bhaint amach. Tá a lán eagraíochtaí deonacha
agus pobail difriúla ann agus mar thoradh ar
seo, ní fhéadtar teimpléad aonair a leagadh
amach don chaidreamh idir  rialtas agus
gníomhaireachtaí reachtúla. Na heagraíochtaí
deonacha agus pobail a oibríonn san earnáil
leasa shóisialaigh, agus an rialtas, ní thuigeann
said a chéile i gceart, agus ní dhéantar a lán
comhoibrithe struchtúrtha maidir le cinntí ar
mhaoiniú, modhanna teoranta agus caighdeáin
freagrachta. Creideann an Chomhairle go
gcaithfear sainmhíniú níos soiléire a leagadh
amach maidir leis na gcaidrimh seo. Is léir
freisin go gcaithfear béim a chur ar bhunúis
próisis agus torthaí. Má dhéantar é seo, caith-
fear próiseas trí bhealach a chruthú idir
gníomhaireachtaí, earnálacha agus comhlach-
taí náisiúnta. Tá seans ann go mbeidh an 
t-urraíocht is gá don obair seo, le fáil ón
Tascfhórsa um Shaoránacht Ghníomhach chun
tacú leis an bpróiseas foghlama.

Tithíocht, Sláinte 
agus Oideachas

Tithíocht

I dtuarascáil an NESC, Tithíocht in Éirinn: Fei-
dhmiú agus Beartas (2004), cuireadh aithne ar
trí mórbheartas:

1. forbairt inbhuanaithe den ard-chaighdeána
bhaint mach i limistéir uirbeacha agus
tuaithe;he 

2. fordheontais difriúla éifeachtúla a sholáthar
do theaghlaigh faoin tairseach inacmhain-
neachta; agus 

3. cúnamh a thabhairt don mhargadh ard-leib-
héal soláthar a chur ar fáil go leanúnach.

Sa staidéar seo, caitheadh amhras ar andtu-
airim láidir go bhfuil comhlint bunúsach idiran
méid tithíochta atá ar fáil agus cáilíocht na
tithíochta seo. Féadtar cainníocht agus cáilíocht
a bhaint amach trí chomharsanachtaí níos
dlútha a thógáil, comharsanachtaí láraithe,
éagsúla inar féidir le daoine siúl timpeall’, agus
go mbeidh go leor daoine ina gcónaí ann chun
tacú le seirbhísí sóisialta agus tráchtála. Ce go
bhfuil gealltanas ann áit lonnaithe inbhua-

naithe a chruthú, tá faitíos ar dhaoine nach
gcuirfear na beartais nua i bhfeidhm go hiom-
lán—dlúis uirbeacha inbhuanaithe, limistéir
uirbeacha comhdhlúite, satailítí dlútha uir-
beacha agus mearchumarsáid.

Creideann an NESC go bhfuil sé in am go leor
tithíochta sóisialta a chur ar fáil agus molann sí
ionann agus 200,000 ionad tithíochta údaráis
áitiúil, deonach agus comharthithíochta a chur
ar fáil roimh 2012. Caithfear fordheontais leanú-
nacha a thabhairt do ‘theaghlaigh idirmheá-
nacha’ agus caithfear breithniú ar ionstraimí
beartais a dtabharfadh tacaíocht do thithíocht
inacmhainne.

Cuireann anailís an NESC béim ar
inathraitheacht agus neamhchinnteacht an
soláthair talún, agus na himpleachtaí don
mhargadh tithíochta, do thionscal na tógála
tithe agus do bheartas poiblí. Mar thoradh ar
seo, caithfear straitéis úsáide talún fadtéar-
mach a bhunú don tír seo, chun talún a chriosú
agus a sheirbhísiú, caithfear bainistíocht úsáide
talún dóthanach a chur i bhfeidhm chun
tithíocht a chur ar fáil, le béim áirithe curtha ar
talún do thithíocht sóisialta agus inacmhainne,
chomh maith le beartais feabhsúcháin a leagtar
amach i slí a dhéanann soláthairtí a chosaint.
Chun é seo a dhéanamh, ba cheart spreagadh a
thabhairt do na húdaráis áitiúl talún a chean-
nach roimh í a chriosú.

Sláinte
D’ainneoin na feabhsúchán in ionchas saoil
agus an méadú mór atá tagtha ar chaiteachas
sláinte, níl daonra na hÉireann chomh sláintiúil
is atá na daoine i dtíortha sárfhorbartha eile.
Chomh maith leis sin, caithfear feabhas a chur
ar ár mbeartais agus ar ár seirbhísí. Is é an
athchóiriú is mó a cuireadh i bhfeidhm maidir le
seirbhísí sláinte sa tír seo ná nuair a bhunaíodh
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Is
ríthábhachtach é nach bhfuil baint ró-mhór ag
FSS le brústocaireacht ghrúpaí áirithe, chun a
bheith in ann straitéisí fadtéarmacha a chur i
bhfeidhm chun forbairtí seirbhísí a chur ar fáil.
Is í seo an t-slí is fearr chun déileáil le cúraim
réigiúnacha agus cúraim ghrúpaí áirithe, chomh
maith le cúraim eile.

Aontaíonn an Chomhairle go mór leis antuairim
gurb iad na seirbhísí príomha, pobail agus
cúraim leanúnach áitiúla, na seirbhísí is fearr
chun 90–95% de sheirbhísí sláinte agus  de
sheirbhísí sóisialta pearsanta a chomhlíonadh.
Chun é seo a dhéanamh, beidh gá le níos mó
gnáthdhochtúirí, le rochtain níos fearr ar

‘Tá ró-mhéid

éagothromais ag

baint leis an gcóir

leighis ar fáil d’othair

phoiblí agus d’othair

phríobháideacha i

limistéir dhifriúla
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shaoráidí diagnóiseacha agus le seirbhísí na
foirne paraimhíochaine. Caithfear déileáil le
deacrachtaí costais a bhaineann le seirbhísí
cúraim príomhúla chomh maith. De bharr na
treochta idirnáisiúnta i gcostais liachta, agus an
dáileadh ioncaim a bhaineann léi, creideann an
NESC go gcaithfear beartas a leagadh amach, a
dhéanfaidh iarracht sa mheántéarma cár
ta liachta a thabhairt do chuid iomchuí 
den daonra.

Níl go leor dochtúirí agus lianna comhairleacha
sa tír agus léiríonn sé seo go bhfuil easpa
pleanála daonchumhachta. Tá níos mó
scileanna paraimhíochaine, cúraim shóisialta
agus riaracháin á lorg faoi láthair, toisc an obair
breise cúraim príomha a dhéantar, toisc an
obair a dhéantar chun seans a thabhairt do níos
mó daoine aosta nó do dhaoine faoi mhíchu-
mais fanacht sa bhaile, toisc chur i bhfeidhm na
Straitéise Náisiúnta Mhíchumais agus forbairtí

eile. Mar thoradh ar seo, tá cás treascarach ann
chun beartas lucht oibre uileghabhálach a fhor-
bairt agus a chur i bhfeidhm do na seirbhísí
sláinte. Caithfidh athchóirithe seirbhísí sláinte a
bheith bunaithe ach go háirithe ar chothromas.
Tá ró-mhéid éagothromais ag baint leis an gcóir
leighis ar fáil d’othair phoiblí agus d’othair
phríobháideacha i limistéir dhifriúla. Ba cheart
cosc a chur ar sholáthraithe príobháideacha a
fhaigheann fóirdheontais phoiblí seirbhísí den
ardchaighdeán a sheacadadh do dhaoine
saibhre amháin, agus soláthraithe a fhaigheann
maoiniú poiblí amháin á sheacadadh seirbhísí
de chaighdeán níos ísle. do dhaoine leis an méid
airgid is lú. Chun an scéal seo a athrú, caithfear
athchóiriú bunúsach a dhéanamh ar chonarthaí
leighis agus ar bhuiséadú ospidéil, chun dreasú
a chruthú cistí poiblí a sholáthar do níos mó
daoine eile. Ina theannta sin, caithfear seirbhísí
a bhunú chun riachtanais na n-othar a chomh-
líonadh, ar neamhchead dá n-ioncam.

Oideachas
Tá dul chun cinn eacnamaíochta agus shóisialta
na hÉireann bunaithe ach go háirithe ar a geall-
tanas maidir le hoideachas poiblí.

Ach tá fadhbann móra fós le réiteach. Níl go leor
dul chun cinn á dhéanamh maidir le riachtanais
na naíonán faoi aois scoile a chomhlíonadh,
chomh maith le riachtanais na ndaoine óga a
thagann ó theaghlaigh luchta oibre agus a thei-
peann orthu an mheánscoil a chríochnú, riach-
tanais na ndaoine fásta a d’fhág an córas scoile
agus timpeall 14 bliana d’aois orthu a theip
orthu níos mó oideachais a fháil ó shin i leith.

Tá páirt tábhachtach á ghlacadh fós ag insti-
tiúidí ard-oideachais i bhforbairt na hÉireann.
Cé go dtugann an NESC tacaíocht don mhéadú

‘Níl go leor dul

chun cinn á

dhéanamh maidir

le riachtanais 

na naíonán faoi

aois scoile a

chomhlíonadh,

chomh maith le

riachtanais na

ndaoine óga 

a thagann ó

theaghlaigh

luchta oibre agus

a theipeann orthu

an mheánscoil 

a chríochnú.’

Ba cheart cosc a chur ar

sholáthraithe príobháideacha

seirbhísí den ardchaighdeán a

sheacadadh do dhaoine saibhre

amháin, agus soláthraithe a

fhaigheann maoiniú poiblí

amháin á sheacadadh seirbhísí

de chaighdeáin níos isle do

dhaoine leis an méid airgid is lú.

príomhthuairimí
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a tháinig ar chaiteachas poiblí maidir le taighde
biteicneolaíochta, TE agus earnálacha
gaolmhara eile, cuireann an NESC béim ar cé
chomh tábhachtach is atá an ardoideachas
d’fhorbairt eacnamaíochta, shóisialta agus
chultútha. Tá sé tábhachtach acmhainní a
sholáthar don chóras ardoideachais chun a
bheith in ann an tacaíocht leanúnach seo a chur
ar fáil. Cuireann sé seo earnálacha fiosrúcháin
eolaíochta, na heolaíochtaí sóisialta, staidéir
bhainistíochta agus ghnó agus nadaonnachtaí
san áireamh. Oibríonn múinteoireacht agus
taighde den ardchaighdeán as lámha a chéile.
Mar thoradh ar seo, is ríthábhachtach é nach
gcuirfidh feabhsúcháin ar oideachas iarchéime
isteach ar cháilíocht na gclár céime in Éirinn.

An Plean Forbartha Náisiúnta,
Forbairt Réigiúach agus
Tuaithe, Talmhaíocht agus Bia
De réir an NESC, beidh dhá dhlúshlán uileghab-
hálach le sarú sna hearnálacha seo, le linn na
deich mbliana seo chugainn. An chéad dúshlán
ná demhin a dhéanamh de go bunófar cinntí
agus beartas infheistíochta poiblí ar an Straitéis
Spáis Náisiúnta (SSN), lena n-airítear Plean For-
bartha Náisiúnta (PFN) nua. An dara dúshlán ná
gealltanas don SSN a dhaingniú trí níos mó tuis-
ceana a fhorbairt maidir le cumas eacna-
maíochta na ‘ngeataí’seo, chomh maith lena
gcúlchríocha.

An Plean Forbartha Náisiúnta
Mar thoradh ar seo, caithfidh an PFN nua,
eochairinfheistíocht a leagadh amach agus
maoiniú a sholáthar di, chun tacú leis na
ngeataí seo spreagadh a thabhairt d’fhorbairt
eacnamaíochta agus shóisialta. D’fhéadfadh
struchtúir institiúideacha nua a bhunú chun
deimhin a dhéanamh de pleananna
comhtháithe a leagadh amach do na geataí go
léir agus chun iad seo a chur i bhfeidhm. Chun
na cuir chuige seo a chur i bhfeidhm, caithfear
táscairí agus spriocanna réigiúnacha lánbhrí a
leagadh amach laistigh de na spriocdhátaí a
leagtar amach. Léiríonn an NESC roinnt moltaí
nós imeachta chomh maith.

1. Caithfear feabhas a chur ar bhainistíoch
tionsclaíochta.

2. Caithfidh an próiseas pleanála níos mó
tacaíochta a thabhairt do thosaíochtaí for-
bartha náisiúnta. Molann an NESC Earnáil

Bhonneagair Straitéiseach a bhunú mar
chuid den Bord Pleanála.

3. Caithfear athchóiriú a dhéanamh ar an
gcóras talún a fáil chun moilleanna a laghdú
a bhaineann leis an gcóras ceannaigh
éigeantaigh aimpléiseach atá ann faoi
láthair.

4. Ba cheart go leor bainistíochta agus
acmhainní gairimiúla a sholáthar don PFN.

Forbairt Réigiúnach agus
Tuaithe,Talmhaíocht agus Bia
Tá deacrachtaí móra ann faoi láthair i limistéir
tuaithe,lena n-airítear an laghdú atá ag teacht
ar an méid fostaíochta san earnáil talmhaíochta
agus an athchóiriú a dhéantar ar mhonaraíocht.
Agus athbhreithniúá dhéanamh ar shaincheis-
teanna réigiúnacha, caithfear an pointe seo a
leanas a phlé i slí dhomhain, réadúil, ach i slí
shamhlaíoch chomh maith: ról na talmhaíochta
agus an tionscail úsáide talún eile, na
turasóireachta agus seirbhísí eile chun táir-
giúlacht eacnamaíochta, comhtháthú sóisialta
agus an cháilíocht beatha i limistéir tuaithe 
a chothú.

Tá mórbhrú ar an earnáil talmhaíochta agus bia
athruithe a chur i gcrích, de bharr an chórais
tacaíochta AE nua a cuireadh i bhfeidhm agus de
bharr idirbheartaíochtaí nua na hEagraíochta

Dhomhanda Tradála (EDT). In ionchas na hÉire-
ann nó an Aontais Eorpach áfach, is tábhachtach
é ‘Samhail Talmhaíochta na hEorpa’ a chosaint le
linn na hidirbheartaíochtaí EDT. Tá príomhról ag
an Aontas Eorpach chun deimhin a dhéanamh de
go gcuirtear go leor rialachais idirnáisiúnta i

‘Caithfidh an PFN

eochairinfheist-

íocht a leagadh

amach agus

maoiniú a sho-

láthar di, chun

tacú leis na

ngeataí seo

spreagadh a tha-

bhairt d’fhorbairt

acnamaíochta

agus shóisialta.’

Ba cheart cosc a chur ar

sholáthraithe príobháideacha

seirbhísí den ardchaighdeán a

sheacadadh do dhaoine saibhre

amháin, agus soláthraithe a

fhaigheann maoiniú poiblí amháin

á sheacadadh seirbhísí de

haighdeáin níos isle do dhaoine leis

an méid airgid is lú.

príomhthuairimí
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bhfeidhm maidir leis an bpróiseas domhandaithe,
chun cobhsaíocht agus aidhmeanna sóisialta
agus comhshaoil a chosaint. Sa comhthéacs seo,
caithfear níos mó béime a chur ar iomaíochas
agus ar riachtanais chustaiméara a chomhlíon-
adh mar chuid de thionscail an bhia agus na
talmhaíochta in Éirinn.

Ceapadh Beartais,
Cur i bhFeidhm agus
Comhpháirtíocht
Ceaptar go dtéann rialachas poiblí na hÉireann i
ngleic le fadhbanna gníomhaíochta nó ‘fei-
dhmiúcháin’. Mar thoradh ar seo, déanann
tuarascáil an NESC anailís ar na dúshláin a
bhaineann le ceapadh beartais, cur i bhfeidhm
agus comhpháirtíocht.

De réir na tuarascála seo, tá ceithre shaincheist
dhifriúil ag baint le beartais a ‘chur i bhfei-
dhm’:easpa cinnidh, ní éiríonn leis na ranna
agus na gníomhaireachtaí difriúla beartais a
chur i bhfeidhm i gceart, easpa eolais ar na
torthaí a bhaineann le beartais, agus diúltú nó
coimhlintí neamhréitithe a chuireann cosc ar
chur i bhfeidhm na mbeartas.

Tá na fadhbanna seo le feiceáil in eispéiris na
saoránach, na gcomhpháirtithe sóisialta agus
an rialtais, mar shampla:

s níor éirigh leis na straitéisí náisiúnta
uileghabhálacha spreagadh a thabhairt do
ghníomhaithe;

s ní théann an reachtaíocht agus straitéisí
náisiúnta le chéile i gceart;

s cruthaíodh rialtas aontaithe i roinnt
earnálacha difriúla, trí mór-iarracht amháin;

s theip ar thionscnaimh turgnamhacha de
bharr easpa athchóirithe beartais;

s téitear i gcomhairle le páirtithe leasmhara
agus ansin déantar cumhacht an lárúdaráis a
athdhearbhú;

s cuireadh comhpháirtíocht i bhfeidhm ó am
go ham mar chros ar athrú;

s iníl dóthain eolas ar fáil chun athrú ó
bheartas saintreorach ginearálta go beartas
feidhmiúcháin miondifríochta.

Taispeánann an NESC, trí staidéar a dhéanamh
ar conas na fadhbanna seo a thuiscint agus a
réiteach, gur tábhachtach é measúnú a
dhéanamh ar nirt agus ar laigí coibhneasta na

gcur chuige réamhshocraithe, mar shampla
comhpháirtíocht, agus na beartais a dhéanann
rialtas ordlathach a leagadh amach agus a chur
i bhfeidhm.

Braitheann éifeachtacht na gcomhaontaithe,
mar shampla comhpháirtíocht shóisialta, ar an
méid coimhlintí imdháilte, réiteach faidbhe, nó
meascán den dá rud a chuirtear i bhfeidhm
maidir le hidirbheartaíocht. Féadtar níos mó
torthaí dearfacha a bhaint amach nuair a
dhéantar rudaí a phlé faoi ‘rialtas ordlathach’, sé
sin faoi údarás dea-rialaithe an rialtais.

Cé go n-éireoidh le comhordú beartais ó rialtas
ordlathach i bprionsabal, bíonn easpa eolais
tábhachtach ag cur isteach ar seo go minic. Mar
thoradh ar seo, bíonn ar na ranna difriúla
tacaíocht iomlán a thabhairt do cheapadh
beartais nó bíonn orthu rudaí a phlé.

Cé go leanfar ag plé beartas i mórmhór de na
hearnálacha difriúla, tá cáilíocht na mbeartas
bunaithe ach go háirithe ar an sórt idir
bheartaíochtaí a thionófar, agus torthaí na
hidirbheartaíochta seo. An mbeidh deacrachtaí
ann beartas a leagadh amach? An ndéanfar an
chuid is mó de riachtanais luchta ceapadh
beartais a chomhlíonadh, le heaspa aire don
phobal? Nó an ndéanfar na roghanna go léir a

‘Féadtar níos 

mó torthaí

dearfacha  a 

bhaint amach

nuair a dhéantar

rudaí a phlé 

faoi “rialtas

ordlathach”.’
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phlé agus na buntáistí agus na

míbhuntáistí a roinn?

príomhthuairimí
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phlé agus na buntáistí agus na míbhuntáistí a
roinn? Beidh sé seo bunaithe ach go háirithe ar
údarás dleathach an rialtas chun ran-
npháirtíocht na ngrúpaí leasmhara a leagadh
amach i slí a tacaíonn le réiteach faidbhe agus
le comhaontaithe beartais a chuireann le leas
an phobail.

Nuair a dhéantar na coinníollacha a thugann
spreagadh d’fhadhbréiteach éifeachtach a
shoiléiriú, déantar a lán de na fadhbanna agus
na heispéiris thuasluaite a mhíniú agus leag-
tarréiteacha amach. Chun comhaontaithe
réamhshocraithe éifeachtacha a leagadh
amach, caithfidh an rialtas úsáid a bhaint as a
húdarás, chun rannpháirtíocht a bhunú agus
chun seans a thabhairt do pháirtithe leasmhara
cuir chuige eile a bhúnú seachas na gcur chuige
páirteach agus sáraíochta atá ann faoi láthair,
chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh beartais
réamh-shocraithe a leagadh amach agus a chur
i bhfeidhm.

Rinneadh dul chun cinn den scoth maidir 
le rialtas aontaithe agus na saincheisteanna 
a bhaineann leis an bPFN, feidhmiú na 
comhpháirtíochta shóisialta, leagadh amach
na Straitéise Náisiúnta Mhíchumais, chomh
maith le roinnt earnálacha eile. Seans maith 
é anois machnamh a dhéanamh ar an dul
chun cinn seo chun ról an ionaid a shoiléiriú
agus chun feabhas a chur ar a chumas oibre
maidir le gníomhaíochtaí a chomhordú, cion
oibre deacair.

Is é an príomhdhúshlán atá le sarú ag
soláthraithe earnála poiblí ná deireadh a chur le
fáinne fí—lena n-airítear athrú de réir a chéile,
caighdeáin seirbhísí sásúla, an laghdú 
atá ag teacht ar thacaíocht phoiblí agus eas-
namh infheistíochta nua. Bíonn mórthacaíocht
phoiblí agus ard-infheistíocht bunaithe ar 
ardchaighdeáin, ar fheabhas leanúnach agus 
ar thrédhearcacht.

An dúshlán atá ann do chomhpháirtíocht-
shóisialta—ná a dualgas ach go háirithe-chun
tacú le córas mar seo a chur ar fáil. Níl gá le
comhpháirtíocht a bhunú ach amháin má
chabhraíonn sí le fadhbanna eacnamaíochta
agus sóisialta a réiteach. Is amhlaidh áfach go
gcuirfidh comhpháirtíocht leis an bhfadhb
mura n-éireofar le réiteach a bhaint amach.

‘Féadtar níos 

mó torthaí

dearfacha  a 

bhaint amach

nuair a dhéantar

rudaí a phlé 

faoi “rialtas

ordlathach”.’ Is é an príomhdhúshlán atá le 

sárú ag soláthraithe earnála 

poiblí ná deireadh a chur le

fáinne fí—lena n-airítear athrú

de réir a chéile, caighdeáin 

seirbhísí sásúla,an laghdú atá ag

teacht ar thacaíocht phoiblí agus

easnamh infheistíochta nua

Bíonn mórthacaíocht phoiblí agus

ard-infheistíocht bunaithe ar

ardchaighdeáin, ar fheabhas

leanúnach agus ar thrédhearcacht.

príomhthuairimí



Is féidir tuarascálacha a cheannach ar phraghas d15 (d5 do mhic léinn)
le costais p&p de d4.50 le híoc do Thuarascáil Uimh. 112 agus 113, agus
d6.50 do Thuarascáil Uimh. 114. Tá said ar fáil ó:

An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach,
16 Cearnóg Parnell, Baile Áthe Cliath 1

nó

An Oifig Díolacháin Foilseacháin Rialtais,
Teach Sun Alliance, Sráid Theach Laighean, Baile Áthe Cliath 2

Féadtar na tuarascálacha a íoslódáil chomh maith ó  www.nesc.ie

Na tuarascálacha is déanaí ón nesc

Tuarascáil Uimh. 112, 2004
Tithíocht in Éirinn: Feidhmiú agus Beartas

Tuarascáil Uimh. 113, 2005
An Stát Leasa Shóisialaigh Forbartha

Tuarascáil Uimh. 114, 2005
Straitéis an nesc 2006: Daoine, Táirgiúlacht agus Feidhm

16 Cearnóg Parnell   
Baile Átha Cliath 1, Éire

t 353.1.814 63 00 e info@nesc.ie
f 353.1.814 63 01 w www.nesc.ie
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