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TAIFEAD ACHOMAIR 
Meitheal um Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist, faoi chathaoirleacht Garcia Perez, 

Parlaimint na hEorpa 
22 Deireadh Fómhair 2021, 14:00-16:00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach. Chuir an Cathaoirleach fáilte roimh na Comhaltaí uile 
agus leag sí béim ar a thábhachtaí atá sé cuimsitheacht na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a 
léiriú  Mheabhraigh sí freisin príomhchuspóir agus gnéithe nós imeachta na Meithleacha, i gcomhréir 
leis na Rialacha Nós Imeachta agus leis na Téarmaí Tagartha. I ndáil leis sin, díríodh clár oibre an 
chruinnithe bunaithe ar na gnéithe seo a leanas: 
 

 An chéad toradh ábhartha ón bPainéal Saoránach Eorpach dar teideal ‘Geilleagar níos láidre, 
ceartas sóisialta agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach’ – cur i 
láthair gairid ó comhaltaí den Phainéal mar aon le plé.  

 Ionchur ábhartha ar an Ardán Digiteach Ilteangach – an chéad phlé. 
 
 

2. Plé 
 
Bhris ionadaithe ón bPainéal Saoránach Eorpach maidir le ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta 
agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach’ isteach ar an bplé gur tharraing 
siad aird ar na hábhair ábhartha a shainaithin comhaltaí an Phainéil le linn an chéad seisiúin agus 
thacaigh siad le tuilleadh ábhar a phlé, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas:  

 cearta sóisialta a neartú agus margadh saothair cothrom agus inrochtana a thógáil, agus aird 
ar leith á tabhairt ar an óige, ar mhná agus ar ghrúpaí leochaileacha; 

 geilleagar nuálach, iomaíoch agus athléimneach a chur chun cinn; 

 comhdheiseanna a chur ar fáil agus na scileanna riachtanacha a fhorbairt. 
 
Thug na comhaltaí eile den Mheitheal aird ar leith ar na saincheisteanna a bhí ag teacht as na Painéil 
Saoránach Eorpach, as an Ardán Digiteach Ilteangach agus as comhairliúcháin náisiúnta leis na 
saoránaigh. Tugadh nithe eile chun suntas le roinnt inchur, inter alia:  
 

 athsmaoineamh a dhéanamh ar an tsamhail eacnamaíoch tar éis na paindéime, i gcomhréir 
le cur chuige inbhuanaithe agus cuimsitheach, trí iomaíochas, fás agus an athléimneacht a 
neartú, ag tógáil ar an taithí a fuarthas ó NEXT Generation EU agus ó SURE; na deiseanna a 
ghabhann leis an aistriú glas agus an aistriú digiteach a thapú, agus an tionchar ar na 
saoránaigh agus na críocha is leochailí á chur san áireamh agus aistrithe córa á n-áirithiú; 

 cóineasú aníos na gceart sóisialta agus na cosanta sóisialta ar fud AE (lena n-áirítear trí chur 
chun feidhme iomlán Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, conradh sóisialta nua agus áireamh 
prótacail maidir le dul chun cinn sóisialta);  
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 an gá atá ann acmhainneacht iomlán bhuiséad AE a úsáid chun díriú ar athchóirithe, 
infheistíochtaí agus nuálaíocht;  

 cánachas cothrom agus an comhrac i gcoinne na himghabhála cánach agus na seachanta 
cánach; 

 scileanna agus cuimsitheacht an gheilleagair a fheabhsú, agus aird ar leith á tabhairt ar an 
óige, ar mhná agus ar ghrúpaí leochaileacha.  

 
Rinneadh tagairt i gcuid den ionchur do na nithe seo a leanas: 

 an gá atá ann gan an t-ualach fioscach agus rialála ar ghnólachtaí a mhéadú go díréireach, go 
háirithe maidir le FBManna, mar shampla, trí ‘seiceáil ar iomaíochas’ a dhéanamh le 
haghaidh tionscnaimh nua;  

 an tábhacht a bhaineann le cobhsaíocht fhioscach agus seasamh fioscach an Aontais a 
choinneáil. 

 an buiséad atá ag AE chun an méid thuas a mhaoiniú agus chun acmhainní dílse a ghiniúint.  
 
 
Tháinig an t-ionchur uile le chéile, agus cainteoirí á rá an gur cheart don Mheitheal cuspóirí nithiúla a 
bhunú agus torthaí a bhaint amach, bunaithe ar na moltaí a thagann ó na Painéil Saoránach Eorpach, 
ó phainéil saoránach náisiúnta, agus tuairimí ón Ardán Digiteach Ilteangach á gcur san áireamh.  
 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Mhol an Cathaoirleach an plé oscailte agus cuiditheach agus thug sí dá haire, le go mbeadh toradh ar 
an bplé sin, go mbeadh ar an Meitheal seasamh comhpháirteach a bhunú, rud lena n-éileofaí 
comhaontú ó gach cuid di. Thug sí chun suntais, maidir le roinnt mhaith de na seasaimh a cuireadh in 
iúl, nach raibh siad comheisiach ach go raibh siad comhlántach lena chéile.  Bheadh an méid sin mar 
bhonn maith le haghaidh tuilleadh plé a dhéanamh. Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl i mí na 
Nollag agus pléifear ann cheana na moltaí a rinne an Painéal Saoránach Eorpach.  
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IARSCRÍBHINN I. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus 
poist 
 

Cathaoirleach:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlaimint na hEorpa) 

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 Johan DANIELSSON Parlaimint na hEorpa 

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  Peter HUMMELGAARD An Chomhairle 

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 
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Uasal Sirpa PIETIKÄINEN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Neale  RICHMOND Parlaimintí Náisiúnta 

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 

 


