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TAIFEAD ACHOMAIR 

 
Meitheal um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist 

 
Faoi chathaoirleacht Iratxe García Pérez (arna hionadú go páirteach ag Gabriele Bischoff), 

Parlaimint na hEorpa  
 

21 Eanáir 2022, 10:00-12:00 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Chuir an Cathaoirleach Iratxe Garcia Perez tús leis an tríú cruinniú den Mheitheal trína chur in iúl go 

raibh sruthú gréasáin á dhéanamh air, mar a comhaontaíodh sa chruinniú roimhe sin. D’fhógair sí go 

dtiocfadh an Painéal Saoránach Eorpach chun cinn an 25-27 Feabhra lena mholtaí a bheidh le plé ag 

an Meitheal seo agus a chuirfear i láthair ag Seisiún Iomlánach na Comhdhála i mí an Mhárta freisin. 

Luaigh sí gur chríochnaigh roinnt painéal náisiúnta a gcuid oibre agus go raibh roinnt moltaí a 

d’fhorbair siad ábhartha don Mheitheal seo. Foilsíodh na moltaí sin cheana ar an Ardán ar líne. 

 

2. Plé - Geilleagar níos láidre don todhchaí 
 

Mheabhraigh an Cathaoirleach go hachomair chuid de na Treoshuíomhanna a d’fhorbair an Painéal 

Saoránach Eorpach. Is léir go bhfuil gá le samhail nua fáis chuimsithigh – lena réiteofar saincheisteanna 

sóisialta agus an fás eacnamaíoch – don Eoraip. Is saincheist thábhachtach é an cánachas ar cheart do 

AE a chur san áireamh. Ba cheart an daonlathas a chothú le hinstitiúidí AE atá cuntasach agus 

trédhearcach, agus ba cheart ról tábhachtach a bheith ag Parlaimint na hEorpa agus ag na parlaimintí 

náisiúnta. Tá gá le hinfheistíochtaí a dhéanamh chun athléimneacht a fheabhsú, chun déileáil le haon 

ghéarchéimeanna amach anseo agus chun dul i ngleic le héagothromaíochtaí. Táthar ag iarraidh i 

gcoitinne go mbeadh cur chuige a bheadh dírithe níos mó ar an duine ann maidir leis an ngeilleagar. 

 

Chuir go leor cainteoirí i bhfáth go bhfuil an t-iomaíochas agus an ceartas sóisialta fite fuaite ina chéile. 

Tá infheistíochtaí poiblí i mbonneagar ríthábhachtach, mar shampla san idirlín, in iarnróid, san 

oideachais agus i scileanna (digiteacha) chun nuálaíocht agus iomaíochas a chumasú, nó i gcúram 

sláinte agus i seirbhísí sóisialta eile chun an bhochtaineacht a chomhrac agus chun feabhas a chur ar 

na dálaí maireachtála, go háirithe dálaí maireachtála dóibh siúd atá leochaileach. D’iarr roinnt 

cainteoirí go mbeadh níos mó freagrachta fioscaí ann agus chuir cainteoirí eile i bhfáth, san am céanna, 
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go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach an fiachas poiblí a mhéadú má dhéantar infheistíochtaí chun 

spriocanna an aistrithe ghlais a bhaint amach agus chun téarnamh láidir ón ngéarchéim a áirithiú. Leag 

na cainteoirí béim ar ról an mhargaidh aonair chun geilleagar AE a choimeád iomaíoch agus d’iarr siad 

go mbeadh tástáil um margadh aonair ann. Chosain roinnt cainteoirí úsáid ‘seiceálacha iomaíochais’ a 

d’fhéadfadh a bheith úsáideach, agus ba cheart leanúint leis an bplé ar cad is ionann ‘iomaíochas’. Mar 

sin féin, níl an dearadh agus an chaoi a bhféadfaí na ‘seiceálacha’ sin a chur i bhfeidhm an-soiléir ag 

an gcéim seo. Chun an ghné chóir den phróiseas téarnaimh a áirithiú, mhol roinnt cainteoirí an 

prótacal maidir le dul chun cinn sóisialta a chur chun feidhme i ndáiríre agus mhol siad go n-áireofaí 

sa Seimeastar Eorpach agus sa rialachas eacnamaíoch gné ‘a théann níos faide ná OTI’ (go háirithe 

saincheisteanna sóisialta agus comhshaoil). Tá urraim do chearta sóisialta, idirphlé sóisialta dea-

fheidhmiúil, daonlathas i mbun gnímh agus cómhargáil i gcroílár geilleagair dhea-fheidhmiúil do roinnt 

cainteoirí. Ba cheart bonn breise a chur faoi gheilleagar AE le taighde agus le nuálaíocht agus le 

fiontraíocht i measc na n-óg. I gcás roinnt mhaith comhaltaí, ba cheart níos mó inniúlachtaí a bheith 

ag AE maidir le cánachas, chun neamhionannais ar fud gheilleagair AE a cheartú agus chun imghabháil 

cánach agus seachaint cánach a chomhrac. Ba cheart do AE borradh a chur faoi tháirgeadh táirgí 

straitéiseacha dá chuid féin. Ba cheart saincheisteanna inscne a chomhtháthú i ngnéithe uile den 

gheilleagar agus ba cheart go mbeadh sé ina thosaíocht an foréigean inscnebhunaithe a chomhrac. 

Tarraingíodh aníos an gá atá le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a neartú tuilleadh. 

Cé go bhfuil bealaí comhordaithe fós á lorg chun dul i ngleic le dúshláin choiteanna AE, luaigh roinnt 

cainteoirí gur cheart go bhfanfadh saincheisteanna áirithe ina n-inniúlachtaí náisiúnta (e.g. córas 

sochar sóisialta) 

 

Rinneadh roinnt pointí maidir leis an bpróiseas agus na modhanna oibre. Mheabhraigh roinnt 

comhaltaí a n-imní maidir leis an tríú tuarascáil eatramhach, agus iad ag maíomh go raibh roinnt 

saincheisteanna in easnamh. Ní mór doiciméid atá le plé a roinnt le comhaltaí na Meithle i bhfad roimh 

ré chun ullmhúchán cuí a dhéanamh. Ba cheart tograí/moltaí ó na saoránaigh a bhraisliú chun iad a 

phlé ar bhealach éifeachtúil. Mhol roinnt comhaltaí córas soilse tráchta (dearg: lasmuigh de raon 

feidhme AE, oráiste: ar siúl cheana féin, glas: smaointe nua a thagann faoi raon feidhme AE), le go 

mbeifear in ann tograí ó na saoránaigh a scagadh. Thug comhaltaí eile rabhadh nár cheart diúltú do 

thograí nach dtagann faoi raon feidhme AE faoi láthair, mar go bhfuil sé mar aidhm leis an gComhdháil 

todhchaí na hEorpa a shainiú. Ba cheart conclúidí na Meithle a dhréachtú i scríbhinn, ionas go gcuirfí 
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san áireamh iad sa Seisiún Iomlánach ar bhealach soiléir, ach é sin ráite, ní mór soiléiriú a dhéanamh 

ar an modh chun conclúidí na Meithle a ghlacadh. I gcás roinnt mhaith comhaltaí, tá féilire na 

Comhdhála ródhocht agus ba chóir na Seisiúin Iomlánacha chlabhsúir a chur siar ionas go mbeidh 

painéil na saoránach agus an Mheitheal in ann a gcuid oibre a thabhairt chun críche. Maidir leis an 

todhchaí, mhol cainteoir amháin go ndéanfadh institiúidí AE, ar bhonn bliantúil, b’fhéidir, an bealach 

a gcuirtear moltaí i bhfeidhm a chur in iúl do na saoránaigh.  

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
D’fhógair an Cathaoirleach go gcuirfeadh sí na hábhair imní agus na ceisteanna a cuireadh in iúl maidir 

leis na modhanna oibre agus an féilire faoi bhráid Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála. Chuir an 

cathaoirleach in iúl freisin gur cuireadh moill ar an bpróiseas nuair a cuireadh siar an chonclúid ón 

bpainéal saoránach a bhaineann leis an meitheal. Ba cheart go shoiléireofaí an amlíne agus an bealach 

chun conclúidí a ghlacadh ag an gcéad chruinniú eile de chuid na Meithle. 

 

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 
        
F. Uas. Vincenzo   AMENDOLA An Chomhairle 
B. Uas. Clotilde   ARMAND Ionadaí áitiúil/réigiúnach 
B. Uas. Manon AUBRY Parlaimint na hEorpa 
B. Uas. Regina BASTOS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas. Nicola BEER Parlaimint na hEorpa 
F. Uas. Markus BEYRER Comhpháirtithe Sóisialta 
B. Uas. Gabriele BISCHOFF Parlaimint na hEorpa 
B. Uas. Maret Michaela BRUNNERT Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas. Christian  BUCHMANN Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Jan CHLUP Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas.  Rosianne  CUTAJAR Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas. Elisa  GAMBARDELLA An tSochaí Shibhialta 
B. Uas. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlaimint na hEorpa 
F. Uas.  Wilm GEURTS An Chomhairle 
F. Uas. Roman HAIDER Parlaimint na hEorpa 
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B. Uas. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Michiel HOOGEVEEN Parlaimint na hEorpa 
B. Uas. Meira  HOT Parlaimintí Náisiúnta 

B. Uas. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Painéil saoránach Eorpach 

B. Uas. Marina KALJURAND Parlaimint na hEorpa  

F. Uas. Siim  KALLAS Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Joémy LINDAU Painéil saoránach Eorpach 

F. Uas. Stefano  MALLIA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa 

B. Uas. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas.  Andreja METELKO-ZGOMBIC An Chomhairle 
B. Uas. Roberta METSOLA Parlaimint na hEorpa 
F. Uas. Radu-Mihai  MIHAIL Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas. Lucía  MUÑOZ Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Siegfried MUREȘAN Parlaimint na hEorpa 
F. Uas. Niklas Hendrik NIENASS Parlaimint na hEorpa 
B. Uas. Leverne NIJMAN Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 
B. Uas. Marina  NIKOLAOU Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Władysław  ORTYL Coiste na Réigiún 
F. Uas. Kacper PAROL Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas. Sirpa PIETIKÄINEN Parlaimint na hEorpa 
F. Uas. Neale  RICHMOND Parlaimintí Náisiúnta 
F. Uas. Vibe RØMER WESTH An Chomhairle 

F. Uas. Oliver  RÖPKE 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 
F. Uas. Christophe ROUILLON Coiste na Réigiún 
F. Uas. Nicolas SCHMIT An Coimisiún Eorpach  
F. Uas. Vladimír ŠORF Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas. Eoin STAFFORD Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas.  Andres SUTT An Chomhairle 
B. Uas.  Katja TRILLER VRTOVEC An Chomhairle 
B. Uas. Els  VAN HOOF Parlaimintí Náisiúnta 
B. Uas. Monika VANA Parlaimint na hEorpa 
F. Uas.  Luca VISENTINI Comhpháirtithe Sóisialta 
B. Uas. Ružica  VUKOVAC Parlaimintí Náisiúnta 

 


