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TAIFEAD ACHOMAIR 

 

An Mheitheal um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist 

 

Faoi chathaoirleacht Iratxe García Pérez, Parlaimint na hEorpa  

 

25 Márta 2022, 9.00-11:30; 14:00-16:00 

 

1) Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Tionóladh an cruinniú i bhformáid hibrideach agus rinneadh sruthú gréasáin air. Rinne an 

cathaoirleach na dréacht-tograí a scaipeadh ar na comhaltaí roimh an gcruinniú. Shonraigh sí an 

doiciméad réamhrá agus braisle nua ar iomaíochas (i gcomparáid leis an eangach a pléadh roimhe 

seo). Chuir sí i bhfáth gur cúram casta é cothromaíocht a bhaint amach idir moltaí na saoránach agus 

smaointe bhaill na meithle ach bhí muinín aici as na dréacht-tograí mar bhonn maith don phlé. 

D’fhógair an Cathaoirleach freisin go bhfuil obair phainéal náisiúnta saoránach na hIodáile, a chuir líon 

substaintiúil moltaí isteach sna réimsí beartais a bhaineann leis an Meitheal seo, tugtha chun críche.1 

Cuirfear san áireamh iad sa chéad leagan eile de na dréacht-tograí. 

 

2) Idirghabháil Urlabhraithe 

D’fhógair an t-urlabhraí an t-athrú san fheidhm. D’aontaigh an leas-urlabhraí go raibh an doiciméad i 

gcomhréir le moltaí na saoránach. 

 

Na dréacht-tograí a chur i láthair agus a phlé, de réir na hiarscríbhinne, d’fhonn dréacht-tograí a 

thíolacadh don Seisiún Iomlánach ar an 26 Márta, arna n-eagrú de réir braisle. 

 

Labhair na Feisirí sa chéad bhabhta ar struchtúr agus ar ábhar ginearálta an doiciméid. Chuir roinnt 

daoine ina choinne toisc nach raibh siad den tuairim go raibh ionadaíocht (mhaith) ar a gcuid smaointe 

sa doiciméad agus go raibh an doiciméad claonta fós maidir le saincheisteanna sóisialta. Mhol roinnt 

acu athchóiriú a dhéanamh ar an doiciméad i bhfianaise na staide nua leis an gcogadh san Úcráin. Bhí 

go leor acu sásta leis an téacs, áfach, agus ghabh siad buíochas leis an gcathaoirleach as an obair a 

rinneadh agus rinne siad idirghabháil le linn na díospóireachta le saincheisteanna sonracha. D’fhógair 

roinnt cainteoirí aighneachtaí i scríbhinn sa díospóireacht. Luaigh roinnt acu gur cheart éagsúlacht 

smaointe shaoránaigh an Aontais a léiriú sna conclúidí ón Meitheal, ach dúirt roinnt eile acu gur cheart 

tograí conspóideacha a bhaint amach. Chuir na saoránaigh i bhfios go láidir gur spriocanna níos 

fadtéarmaí a bhí san obair sin agus nár theastaigh uathu go n-athrófaí a gcuid smaointe go suntasach 

 
1 Mar atá stóráilte ar leathanach gréasáin an Ardáin: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=ga 
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ná iad a lagú. Bhí iarraidh ann gan teanga ró-shaintreorach in úsáid sna tograí, agus chuir comhaltaí 

eile i bhfáth gur gá cloí le huaillmhian mholtaí na saoránach. 

 

3) Fás inbhuanaithe agus nuálaíocht 

Phléigh na Feisirí tacaíocht don nuálaíocht, don taighde agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 

agus béim ar leith ar ghnólachtaí nuathionscanta chun an nuálaíocht agus an comhar trasteorann a 

chur chun cinn. Tharraing roinnt cainteoirí aird ar an tábhacht a bhaineann le meascán fuinnimh 

inbhuanaithe chun feabhas a chur ar neamhspleáchas straitéiseach an Aontais. Mhol roinnt comhaltaí 

foclaíocht níos ginearálta toisc nach raibh aon chomhaontú ann maidir le cúrsaí núicléacha agus gáis, 

cé gur theastaigh ó chomhaltaí eile go gcoinneofaí an téacs reatha. Pléadh slándáil an tsoláthair bia 

agus neamhspleáchas straitéiseach níos ginearálta, lena n-áirítear rochtain ar amhábhair. Cé gur 

cheistigh roinnt cainteoirí an gá atá leis an gcreat rialachais eacnamaíoch a phlé i gcomhthéacs na 

Comhdhála, leag roinnt mhaith acu béim ar an ról bunúsach atá aige do gheilleagar a bheidh níos láidre 

agus athléimneach agus d’iarr siad go ndéanfaí é a chuimsiú, go háirithe ó thaobh an tSeimeastair 

Eorpaigh de. D’iarr roinnt comhaltaí go mbreithneofaí táscairí nua a théann thar OTI. Meabhraíodh an 

togra le haghaidh prótacal maidir le dul chun cinn sóisialta a chur isteach sa Chonradh chun a áirithiú 

go dtabharfar tosaíocht do chearta sóisialta i gcás coinbhleacht le saoirsí eacnamaíocha – togra a 

formhuiníodh go han-mhinic ar an ardán digiteach.  

 

4) Iomaíochas AE a fheabhsú agus an Margadh Aonair a dhoimhniú tuilleadh 

Leag roinnt comhaltaí síos smaointe na tástála ar an margadh aonair agus na seiceálacha iomaíochais 

(i.e. measúnú neamhspleách, trédhearcach ar thionchar thograí reachtacha AE ar iomaíochas 

chuideachtaí AE, go háirithe maidir leis an ngné dhomhanda). Aithníodh gur réamhriachtanas 

d’iomaíochas AE é an gá maorlathas agus rómhaorlathas a laghdú. D’iarr cainteoir amháin prionsabal 

‘ceann amháin isteach – péire amach’ (sa bhreis ar an gcur chuige ‘ceann amháin isteach – ceann 

amháin amach’ atá á chur chun cinn faoi láthair) agus mheas cainteoir eile an moladh sin iomarcach.  

 

5) Margaí saothair cuimsitheacha 

Rinneadh plé ar íosphá a chur chun cinn, agus traidisiúin náisiúnta fós á n-urramú. Cé gur iarr roinnt 

cainteoirí go mbainfí an tagairt di (mar go bhfuil sí clúdaithe cheana féin ag an gcaibidlíocht atá ar siúl 

idir institiúidí AE), d’easaontaigh cuid eile acu toisc go rachadh sé sin i gcoinne mholtaí na saoránach. 

Tharraing na Feisirí aird ar an tsaincheist maidir le hoibrithe a chosaint sa mhargadh digiteach saothair. 

D’iarr roinnt comhaltaí gnéithe éagsúla den chomhionannas inscne a neartú ar fud na dtograí. D’éiligh 

roinnt acu go ndíreofaí níos mó ar dhaoine óga agus ar a riachtanais ó thaobh post ar ardchaighdeán 

de, ó thaobh na tithíochta de ach ó thaobh cúrsaí comhshaoil de freisin. Thacaigh roinnt comhaltaí leis 

an togra reatha maidir le tréimhsí oiliúna neamhíoctha a thoirmeasc, agus bhí roinnt eile acu ag 

iarraidh an teanga a ‘mhaolú’ agus b’fhearr leo go mbeadh tagairt ann do chúrsaí oiliúna íoctha a chur 

chun cinn ar bhealach níos feiceálaí. Ina theannta sin, tá gá le tuilleadh iarrachtaí chun scileanna 
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daoine a neartú agus chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanais scileanna. Rinne roinnt cainteoirí tagairt 

do na naisc idir Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus na dréacht-tograí.  

 

6) Beartais shóisialta níos láidre 

 

Bhí cóineasú ginearálta tuairimí ann maidir leis an ngá atá le beartais shóisialta níos láidre agus roinnt 

comhaltaí ag iarraidh tuilleadh gníomhaíochta (e.g. maidir le scéimeanna ioncaim íosta, deireadh a 

chur le heaspa dídine) agus prionsabal na coimhdeachta á mheabhrú ag Ballstáit eile.  

 

7) An t-aistriú déimeagrafach 

 

Thug roinnt cainteoirí aghaidh ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhéimeagrafacha, 

i measc cainteoirí eile, trí bhearta agus gníomhaíochtaí atá fabhrach do theaghlaigh agus chun tacú le 

cúramóirí agus le daoine scothaosta.   

 

8) Beartais fhioscacha agus chánach 

 

Thacaigh a lán daoine le feabhas a chur ar thrédhearcacht agus ar chothroime an chánachais ar fud an 

Aontais, chun tacú le FBManna agus leis an nuálaíocht. D’iarr cainteoirí eile go mbeadh gá le tuilleadh 

beart chun seachaint cánach a chosc agus más gá tuilleadh inniúlachta a thabhairt do AE sa réimse sin. 

Rinneadh plé ar Eorabhannaí, agus tagairt ann do mholtaí Phainéal Náisiúnta na Saoránach, agus 

d’éiligh roinnt comhaltaí go scriosfaí í agus go gcuirfí ar ais foclaíocht bhunaidh an mholta. Chun dlús 

a chur le comhtháthú críochach, d’iarr Ballstát amháin go gcuirfí feabhas ar ilrialachas agus ar úsáid 

chistí AE. 

 

9) Ráitis deiridh ón gCathaoirleach  

 

Chuir an cathaoirleach clabhsúr ar an gcruinniú agus ghabh siad buíochas leis na comhaltaí as malartú 

tairbheach agus fógraíodh dréacht nua ina n-ionchorprófar na hionchuir, a scaipfear i bhfianaise an 

chéad chruinnithe eile den Ghrúpa Oibre. 

 

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

poist 

 

Cathaoirleach:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlaimint na hEorpa) 

Urlabhraí: 

Leas-Urlabhraí 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 
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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 saoránach náisiúnta/imeachtaí 

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 Eorpacha 

F. Uas. Christian  BUCHMANN Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Jan CHLUP Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

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 Eorpacha 

B. Uas. Marina KALJURAND Parlaimint na hEorpa  

F. Uas. Siim  KALLAS Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Joémy LINDAU Painéil saoránach Eorpacha 

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 

B. Uas. Leverne NIJMAN Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

B. Uas. Marina  NIKOLAOU Parlaimintí náisiúnta 

F. Uas. Władysław  ORTYL Coiste na Réigiún 

F. Uas. Kacper PAROL Painéil saoránach Eorpacha 
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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 Eorpacha 

F. Uas. Eoin STAFFORD Painéil saoránach Eorpacha 

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 Comhpháirtithe Sóisialta 

B. Uas. Ružica  VUKOVAC Parlaimintí náisiúnta 

 


