
 

 

 
 

TAIFEAD ACHOMAIR 
Meitheal um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist, faoi chathaoirleacht Iratxe García Pérez, 

Parlaimint na hEorpa  
17 Nollaig 2021, 11.00-13:00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Chuir an Cathaoirleach tús leis an gcruinniú agus cuspóir na Meithle á mheabhrú aige, is é sin ionchur a 
thabhairt chun díospóireachtaí agus tograí na Comhdhála Iomlánach a ullmhú, faoi chuimsiú an 
Dhearbhaithe Chomhpháirtigh agus Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa.  
Déanann sé amhlaidh sin trí phlé a dhéanamh ar mholtaí ó na painéil saoránach náisiúnta agus Eorpach, 
chomh maith leis an méid a chuireann sé leis an Ardán Digiteach Ilteangach a bhaineann le hábhair an 
Ghrúpa Oibre.  Chuir an Cathaoirleach in iúl do chomhaltaí na meithle freisin go raibh sí ag iarraidh go 
ndéanfaí cruinnithe den mheitheal amach anseo a shruthú ar an ngréasán agus d'fhiafraigh sí an mbeadh 
aon duine ina aghaidh sin.  Ní dhearnadh aon agóid.  
D’fhiafraigh roinnt comhaltaí den Mheitheal a chuir tuairimí isteach chuig Dréacht-Taifead Achomhair 
chruinniú mhí Dheireadh Fómhair 2021 faoi stádas a gcuid barúlacha.  Cuireadh in iúl dóibh gur cuireadh a 
gcuid barúlacha san áireamh agus go mbeadh siad sa leagan deiridh den taifead achomair le haistriú agus le 
huaslódáil ar an ardán.   
D’ardaigh comhalta amháin cothromaíocht an ama cainte idir fir agus mná sa ghrúpa oibre agus mhol sé 
oibriú le liostaí cainteoirí réamhbhunaithe chun aghaidh a thabhairt air sin.   
Tharraing cúpla comhalta anuas nár léirigh an tuarascáil eatramhach ar an Ardán Digiteach Ilteangach 
roinnt de na moltaí a formhuiníodh go mór agus a ndearnadh barúlacha ina leith.   
 
2. Plé 

 
Eagraíodh an plé ar dhá mhír dhifriúla, rud a léirigh an speictream leathan saincheisteanna a chlúdaigh an 
Mheitheal, eadhon:  Ceartas sóisialta agus poist, agus geilleagar níos láidre don todhchaí.  
 
2.1. Ceartas sóisialta agus Poist 
Chuir an Cathaoirleach an pointe i láthair trí aird a tharraingt ar chuid de na príomhsmaointe a léiríodh ar 
an Ardán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear an Plean Gníomhaíochta maidir le cur chun feidhme an 
Cholúin Eorpaigh um Chearta Sóisialta a chlaochlú ina tionscnamh níos ceangailtaí, chun éagothroime agus 
bochtaineacht a chomhrac, i measc nithe eile trí neartú ar an ráthaíocht leanaí, ráthaíocht athneartaithe a 
bheith ann don aos óg, agus treoir íosphá níos láidre chomh maith leis an smaoineamh bunioncam 
neamhchoinníollach a bheith ann, smaoineamh a raibh dul chun cinn á dhéanamh aige.  Áiríodh le smaointe 
eile tacú le hiomaíocht chóir agus inbhuanaithe sa Mhargadh Inmheánach trí nuálaíocht, poist 
ardchaighdeáin, pá réasúnta, dálaí leordhóthanacha oibre, timpeallachtaí sábháilte oibre, cóir 
chomhionann, soghluaisteacht chóir, lena n-áirítear comhordú níos fearr ar chórais slándála sóisialta, 
idirphlé sóisialta agus rialáil níos fearr a chur chun cinn;  tithíocht inacmhainne a chur chun cinn;  cuimsiú 
daoine atá faoi mhíchumas a éascú; straitéis éifeachtach um Chomhionannas LGBTIQ a sheoladh;  agus 



 

 

comhionannas inscne a fheabhsú.  Chuir an Cathaoirleach in iúl gur cheart don mheitheal díriú ar thograí a 
bheidh dírithe ar an todhchaí, seachas ar thograí agus ar thionscnaimh atá i bhfeidhm cheana nó ar na 
bacáin.   
Ina idirghabháil, mhínigh an t-urlabhraí nach raibh obair an Phainéil tugtha chun críche ó tharla an tríú 
seisiún de Phainéal na Saoránach Eorpach a chur siar mar gheall ar chás COVID-19.  Ag an gcéim seo, bhí os 
cionn 300 "treoshuíomh" ag an bPainéal a dhéanfaí a scagadh agus a laghdú go dtí líon níos lú moltaí sa tríú 
seisiún den Phainéal.  Mar shampla, luaigh sé comhchuibhiú ar chearta na n-oibrithe, rud a d’admhaigh sé 
go mbeadh sé deacair a bhaint amach sa ghearrthréimhse, ach a d’fhéadfaí a chomhaontú mar chuid de 
phróiseas incriminteach níos faide atá nasctha le hamchlár beacht.  I measc na samplaí eile a tugadh bhí 
comhbheartas cúraim sláinte agus shóisialta a bhunú, ligean don bheirt tuismitheoirí am comhionann a 
ghlacadh ón obair chun aire a thabhairt dá leanaí, agus obair a chur chun cinn i gcathracha agus i 
sráidbhailte níos lú.   
Labhair roinnt cainteoirí ar an ngá atá le gnéithe sóisialta na hEorpa a neartú.  Níos ginearálta, mhol roinnt 
daoine bearta chun a áirithiú go gcuirfear an Colún Eorpach um Chearta Sóisialta i bhfeidhm go hiomlán, 
chomh maith le Prótacal um Dhul Chun Cinn Sóisialta a áireamh sna Conarthaí.  Go sonrach, d’éiligh roinnt 
daoine go ndéanfaí dul chun cinn ar an gcóineasú eacnamaíoch agus sóisialta san Eoraip, ní hamháin idir 
Ballstáit éagsúla, ach freisin idir réigiúin agus idir cathracha agus limistéir thuaithe agus iargúlta.  I réimse 
na hoibre, iarradh pá cothrom agus réasúnta, lena n-áirítear íosphá, reachtaíocht maidir le teilea-obair agus 
oibriú solúbtha a oiriúnú, aghaidh a thabhairt ar oibrithe ardáin agus intéirneachtaí gan phá, 
soghluaisteacht chothrom saothair a áirithiú in AE agus dumpáil shóisialta a sheachaint;  luadh cómhargáil a 
neartú sa chomhthéacs sin freisin.  Maidir le comhionannas inscne, chuir cainteoirí béim ar an ngá atá le 
comhionannas inscne a phríomhshruthú, ach freisin dul chun cinn a dhéanamh ar shaincheisteanna níos 
nithiúla amhail an bhearna pá inscne, cuótaí i bpoist shinsearacha, innéacs tomhais um chomhionannas 
inscne, chomh maith lena áirithiú gur ceart comhionann é don bheirt tuismitheoirí saoire do thuismitheoirí 
a bheith acu.  Chuir roinnt cainteoirí béim ar an ngá atá le dul i ngleic leis an mbochtaineacht, i measc nithe 
eile, trína chinntiú go bhfuil córais éifeachtacha árachais dífhostaíochta agus phinsin ag na Ballstáit.   
Chuir cainteoirí eile i bhfáth, áfach, go bhfuil gnólachtaí agus fiontair ríthábhachtach chun na poist agus an 
saibhreas a theastaíonn don Eoraip shóisialta is mian le mórán daoine a bheith acu.  Thug na cainteoirí sin 
faoi deara go bhfuil gné shóisialta láidir i reachtaíocht AE cheana, agus nár ghá an ghné sin a athchruthú ach 
a chur chun feidhme go héifeachtach.  Ag an am céanna, thug siad faoi deara gur minic a bhíonn 
cuideachtaí ag streachailt leis na sraitheanna reachtaíochta a gcaithfidh siad déileáil leo, rud a chuireann 
isteach ar a gcumas nuálaíocht a dhéanamh agus dul san iomaíocht, agus go bhféadfadh sé dochar a 
dhéanamh don mhargadh aonair fiú.   
Chuir cúpla cainteoir béim ar thábhacht na coimhdeachta - gníomhaíocht a dhéanamh nuair is éifeachtaí í, á 
chur i bhfáth gurb é gníomhaíocht AE an ghníomhaíocht is iomchuí i réimsí áirithe, ach go bhféadfadh 
gníomhaíocht ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil a bheith níos éifeachtaí i réimsí eile.   
D'ardaigh roinnt cainteoirí oideachas mar eochair do thodhchaí gheilleagar na hEorpa.  Áiríodh ar na 
smaointe nithiúla curaclaim a oiriúnú níos fearr, córais grádaithe agus pleananna teagaisc a chomhchuibhiú, 
ach a áirithiú freisin go raibh mic léinn in ann teacht le chéile chun taithí a mhalartú.   
D'ardaigh roinnt cainteoirí cánachas freisin, ag iarraidh iomaíocht chánach dhíobhálach a sheachaint, agus á 
áirithiú go n-íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha nuair a dhéantar brabús.   
Luaigh cúpla cainteoir an claochlú digiteach mar dheis, ach freisin i gcomhthéacs a áirithiú nach bhfágtar 
aon duine ar lár.   
 



 

 

2.2. Geilleagar níos láidre don Todhchaí 
Chuir an Cathaoirleach an mhír sin ar an gclár oibre trí bhéim a chur ar chuid de na príomhsmaointe a 
léirítear ar an Ardán Digiteach Ilteangach, lena n-áirítear an moladh chun samhail fáis nua a fhorbairt don 
Eoraip, lena ndéanfaí athbhreithniú ar rialachas eacnamaíoch AE chun tosaíochtaí AE a léiriú:  an 
comhaontú glas, cearta sóisialta agus na spriocanna forbartha inbhuanaithe, athléimneacht na hEorpa i 
leith géarchéimeanna amach anseo a neartú, agus geilleagar na hEorpa a dhéanamh níos dírithe ar an 
duine, trí bhreathnú níos mó a dhéanamh ar dhul chun cinn an duine agus acmhainní nádúrtha a chosaint.  
Ina idirghabháil, mhínigh an t-urlabhraí gur dhírigh go leor de smaointeoireacht chomhaltaí an phainéil ar 
an gcaoi a bhféadfadh an geilleagar éirí níos glaise agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.  D’fhéadfaí 
é sin a bhaint amach trí acmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí, e.g. trí athchúrsáil, trí tháirgí a bheith 
ann a dhéanann níos lú dochair don chomhshaol, trí dhramhaíl a laghdú agus trí oideachas níos fearr a chur 
ar shaoránaigh.   
Lean an plé a tháinig as leis an díospóireacht faoin gcothromaíocht idir cosaint shóisialta agus iomaíochas 
eacnamaíoch.  Chuir roinnt cainteoirí béim ar an ngá atá le hinfheistíochtaí, idir phoiblí agus shóisialta, agus 
d’áitigh siad go ndéanfaí athchóiriú ar rialachas eacnamaíoch AE, chun na haistrithe digiteacha agus glasa a 
léiriú.  Chuir na cainteoirí sin béim freisin ar an ngá a áirithiú go bhfuil na haistrithe díreach agus nach 
bhfágtar aon duine ar lár.   
Mheas daoine eile gur réamhriachtanas é an t-iomaíochas do gheilleagar sóisialta na hEorpa agus bhí imní 
orthu go raibh iomaíochas na hEorpa ag titim ar gcúl agus mar sin d’iarr siad seiceáil ar iomaíochas a bheith 
ann.  Bhí imní orthu freisin faoi chuid de na moltaí a rinneadh, mar go bhféadfadh siad saoránaigh a 
dhíspreagadh ó bheith ag obair.   
Ceist eile a d’ardaigh roinnt cainteoirí ba ea an gá atá le himghabháil agus seachaint cánach a chomhrac 
agus lena áirithiú go n-íocann gach cuideachta a sciar cothrom de chánacha.  
Luadh freisin ceist na rochtana comhionainne ar an idirlíon.  

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 
Chinn an Cathaoirleach, ós rud é gur chaith an cruinniú sin níos mó ama ar an mír ar cheartas sóisialta agus 
poist, go bhféachfaí sa chéad mhír eile ar gheilleagar níos láidre don todhchaí.  
Mar fhreagra ar iarraidh ó roinnt comhaltaí go mbeadh níos mó cruinnithe den ghrúpa oibre, fiú amháin iad 
a bheith go hiomlán fíorúil, thug an Cathaoirleach le fios nach bhfaca sí aon deacrachtaí leis sin.   
 
IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist 
 

Cathaoirleach:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlaimint na hEorpa) 

Urlabhraí: Eoin STAFFORD  

Teideal: Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Vincenzo AMENDOLA An Chomhairle 

Uasal Clotilde   ARMAND Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Manon AUBRY Parlaimint na hEorpa 

Uasal Regina BASTOS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Nicola BEER Parlaimint na hEorpa 



 

 

Uasal Markus BEYRER Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Gabriele BISCHOFF Parlaimint na hEorpa 

Uasal Maret Michaela BRUNNERT  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Christian  BUCHMANN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Jan CHLUP Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Leah CORSMIT Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal  Rosianne  CUTAJAR Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Helena DALLI An Coimisiún Eorpach 

Uasal Elisa  GAMBARDELLA An tSochaí Shibhialta 

Uasal Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Wilm GEURTS An Chomhairle 

Uasal Roman HAIDER Parlaimint na hEorpa 

Uasal Eveliina  HEINÄLUOMA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Michiel HOOGEVEEN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Meira  HOT Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal 
Camila Isabelle 
Chalotte 

JENSEN Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Siim  KALLAS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Joémy LINDAU Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Stefano  MALLIA 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Mairead MCGUINNESS An Coimisiún Eorpach 

Uasal  Andreja METELKO-ZGOMBIC An Chomhairle 

Uasal Roberta METSOLA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Radu-Mihai  MIHAIL Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Lucía  MUÑOZ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Siegfried MUREȘAN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Niklas Hendrik NIENASS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Marina  NIKOLAOU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Aoife O’LEARY Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Władysław  ORTYL Coiste na Réigiún 

Uasal Kacper PAROL Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Sirpa PIETIKÄINEN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Neale  RICHMOND Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Vibe RØMER WESTH An Chomhairle 

Uasal Oliver  ROPKE 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Christophe ROUILLON Coiste na Réigiún 



 

 

Uasal Vladimír ŠORF Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Eoin STAFFORD  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal  Andres SUTT An Chomhairle 

Uasal  Katja TRILLER VRTOVEC An Chomhairle 

Uasal Els  VAN HOOF Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Monika VANA Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Luca VISENTINI Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Ružica  VUKOVAC Parlaimintí Náisiúnta 

 


