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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  
 

Dé Máirt, 16 Márta 2022, 17.00-19.00 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Chuir an Cathaoirleach Iratxe Garcia Perez tús leis an gcúigiú cruinniú den Mheitheal trí chomhaltaí na 

Meithle a chur ar an eolas gur roinn sí an GRID don mheitheal mar a d’ullmhaigh an Chomhrúnaíocht 

í leis an ngrúpa ar an lá céanna. Chuir sí in iúl don Mheitheal go raibh trí cholún in GRID ag an gcéim 

seo, colún ina léirítear moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach, colún amháin leis na moltaí ó na Painéil 

Saoránach Náisiúnta ábhartha, agus tríú colún ina raibh sleachta ábhartha ó thaifid achoimre na 

Meithle agus ón tuarascáil atá le teacht ar an Ardán Digiteach Ilteangach. Bhí na moltaí éagsúla ó na 

painéil saoránach cnuasaithe de réir ábhair chun an plé a éascú. Thug an Cathaoirleach dá haire gur 

theastaigh uaithi oibriú go trédhearcach leis an ngrúpa agus dá bhrí sin gur theastaigh uaithi GRID a 

roinnt. Chun an plé ilteangach a éascú, cuireadh meaisínaistriúcháin ar fáil i dteangacha na meithle. 

Chuir an Cathaoirleach in iúl freisin cé nár ceadaíodh rannchuidithe i scríbhinn go foirmiúil ar leibhéal 

na Meithle, ba dhíol sásaimh di aon rannchuidiú ba mhian leis na Comhaltaí a sheoladh chuici. Tar éis 

na réamhbharúlacha sin, d’iarr an Cathaoirleach ar Chomhaltaí na Meithle barúil a thabhairt maidir le 

GRID, agus béim á leagan aici go háirithe ar ghnéithe a bhí in easnamh chomh maith le moltaí a mheas 

na Comhaltaí a bheith thar a bheith tábhachtach. 

 

2. Plé 
 

Chuir roinnt Comhaltaí de chuid na Meithle a míshástacht le GRID in iúl toisc gur mheas siad nár leor 

an tosaíocht a thug sé do na gnéithe a bhaineann leis an ngeilleagar. Mhol siad go mbeadh trí bhraisle 

eile ag gabháil le GRID – braisle ar iomaíochas, braisle ar FBManna, agus braisle ar an margadh aonair, 

chun na smaointe a bhí ardaithe ag na comhaltaí sin i gcruinnithe de chuid na Meithle a bhí ann roimhe 

seo a léiriú agus go mbeadh teacht orthu freisin ar an Ardán. Os a choinne sin, bhí roinnt comhaltaí 

eile den Mheitheal sásta le GRID agus thug siad dá n-aire go raibh léiriú déanta cheana sa mholadh ó 

na saoránaigh ar neartú an gheilleagair, mar shampla trí mholadh go dtacófaí le cuideachtaí agus iad 
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ag déileáil leis na haistrithe Glasa agus Digiteacha agus mheas siad go ndéanfaí dochar do 

chothromaíocht GRID ina iomláine dá mbeadh trí chnuasach breise ann, ach go bhféadfaí machnamh 

a dhéanamh ar atheagrú a dhéanamh chun saincheisteanna iomaíochais a léiriú ar bhealach níos fearr. 

 

Agus na gnéithe sonracha a bhí in easnamh ó GRID an tráth sin á bplé, dhírigh Comhaltaí éagsúla na 

Meithle ar shaincheisteanna éagsúla. Dhírigh roinnt acu ar shaincheisteanna eacnamaíocha, lena n-

áirítear, cuir i gcás, feabhas a chur ar thaighde agus ar nuálaíocht, moil taighde a bhunú, tástáil 

oiriúnachta FBM a dhéanamh ar reachtaíocht nua, rómhaorlathas a laghdú agus seiceáil iomaíochais 

a thabhairt isteach. Dhírigh roinnt Comhaltaí ar na gnéithe a bhaineann le hathléimneacht agus 

neamhspleáchas gheilleagar na hEorpa, agus dhírigh siad ar an ngá atá le neamhspleáchas an 

bhonneagair dhigitigh a bhunú, earnálacha straitéiseacha a fhorbairt, amhail an Spás, slándáil an 

tsoláthair agus slabhraí soláthair a éagsúlú. Dhírigh Comhaltaí eile ar oideachas agus ar uasoiliúint, trí 

bhéim a chur ar smaointe amhail Ollscoil Oscailte Eorpach a bhunú a mbeadh cúrsaí saor in aisce do 

chách aici, an lucht saothair a bheidh ann amach anseo a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt do leanaí 

agus don óige i gcás na Ráthaíochtaí um Leanaí agus Óige, agus infheistíocht níos mó a dhéanamh i 

bhfoghlaim teangacha. Maidir le saothar, leag na Comhaltaí béim ar an tábhacht a bhaineann le pá 

íosta cothrom, urraim a thabhairt do chómhargáil agus do shamhlacha leasa éagsúla, an gá atá le 

tacaíocht a thabhairt d’oibrithe digiteacha agus go háirithe d’oibrithe ardáin. Dhírigh an líon is mó 

idirghabhálacha ar shaincheisteanna sóisialta, áfach, lena n-áirítear Uimhir Shóisialta Eorpach aonair 

a bheith ann, tacú le forbairt na réigiún beagfhorbartha, ioncam íosta cothrom a áirithiú, seirbhísí 

sóisialta a fheabhsú, lena n-áirítear tithíocht, cúram fadtéarmach mar aon le tacaíocht do chúramóirí 

neamhfhoirmiúla, agus ar deireadh, prótacal maidir le dul chun cinn sóisialta a áireamh ar na 

Conarthaí. Ina theannta sin, chuir roinnt comhaltaí in iúl a thábhachtaí atá cánachas cóir agus thacaigh 

siad leis na tograí ina leith sin. 

 

Ar deireadh, d’athdhearbhaigh roinnt Comhaltaí den Mheitheal an imní atá orthu faoin gcaoi ar 

dréachtaíodh na tuarascálacha ar an Ardán Digiteach Ilteangach, inar díríodh ar insint cháilíochtúil, 

seachas léiriú a dhéanamh ar na smaointe is mó a formhuiníodh. Bhí Comhalta amháin míshásta leis 

an gcruinniú urghnách sin de chuid na Meithle. 

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
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Chuir an Cathaoirleach in iúl don ghrúpa go dtionólfaí an chéad chruinniú eile den Mheitheal le linn 

chruinniú Iomlánach an 25-26. Bhí sé ar intinn ag an gCathaoirleach na chéad dréacht-tograí a tháinig 

ón meitheal a chur síos. D’ullmhófaí iad sin ar bhonn GRID athbhreithnithe i ndiaidh an chruinnithe 

sin. 
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IARSCRÍBHINN. Liosta de chomhaltaí na Meithle um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus 
poist 
 

Cathaoirleach:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlaimint na hEorpa) 
Urlabhraí: Kacper Parol  

 

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 Páirtnéirí 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 Helena DALLI an Coimisiún Eorpach 
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 
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 Mairead MCGUINNESS an Coimisiún Eorpach 
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 
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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 Vladimír ŠORF Painéil saoránach Eorpach 
F. Uas Eoin STAFFORD Painéil saoránach Eorpach 
B. Uas Eva-Maria LIIMETS 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 Páirtnéirí Sóisialta 
B. Uas Ružica  VUKOVAC Parlaimintí Náisiúnta 

 


