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TAIFEAD ACHOMAIR 

 
An Mheitheal um Gheilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist 

 
Faoi chathaoirleacht Iratxe García Pérez, Parlaimint na hEorpa  

 
11 Márta 2022, 9.00-11:00 

 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 

Chuir an Cathaoirleach Iratxe García Pérez tús leis an gceathrú cruinniú den Mheitheal trí aird a 

tharraingt ar an staid gheopholaitiúil atá ag athrú tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin. Chuir sí in iúl 

go bhfuil sé sin ábhartha i dtaca leis na hábhair a ndearna an Mheitheal breithniú orthu, ina measc 

déileáil le dídeanaithe, gnóthaí sóisialta agus tithíocht, agus thug sí dá haire go bhfuil sé in am anois 

níos mó ná riamh an tionscadal Eorpach a neartú. Chuir sí an Mheitheal ar an eolas freisin faoin 

gcruinniú urghnách a bhí beartaithe don 16 Márta. Mar thoradh ar an ráiteas tosaigh sin, thug roinnt 

comhaltaí le fios gur ghá an t-athrú a bhí tagtha ar chúrsaí a léiriú i dtorthaí na comhdhála agus go 

háirithe i dtorthaí na meithle seo. Ag an am céanna, thug roinnt cainteoirí dá n-aire go raibh sé mar 

aidhm cheana féin leis na moltaí a rinne na Painéil Saoránach Eorpacha agus Náisiúnta an Eoraip a 

neartú agus gur cheart go mbeadh na moltaí sin mar bhonn don phlé i gcónaí. Iarradh ansin go mbogfaí 

ar aghaidh chuig cur i láthair na moltaí.  

 

2. Plé - 
 

Bhí formhór an phlé dírithe ar chur i láthair na moltaí ó na Painéil Saoránach Eorpacha agus Náisiúnta. 

Chuir ceathrar saoránach na moltaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 1 i láthair. Díríodh ar an méid seo a 

leanas ina gcuir i láthair: 1) pá cóir agus dálaí réasúnta oibre agus go háirithe íosphá cothrom a 

thabhairt isteach agus urraim a thabhairt don Treoir maidir le hEagrú Ama Oibre; 2) díriú ar dhaoine 

óga agus ar dhaoine scothaosta, go háirithe ó thaobh timpeallacht shláintiúil teaghlaigh a chinntiú, 

lena n-áirítear tithíocht chuibhiúil agus an t-aosú faoi dhínit; 3) ceachtanna a fhoghlaim ón ngéarchéim 

a mhéid a bhaineann leis na modhanna oibre, mar shampla oibriú ón mbaile nó bogadh go seachtain 

oibre 4 lá; agus 4) díriú ar thaighde chun inbhuanaitheacht agus neamhspleáchas gheilleagar na 

hEorpa a chinntiú. Rinne na hionadaithe ón Liotuáin agus ón Ísiltír cur i láthair ar na moltaí a tháinig 

óna bpainéil náisiúnta freisin.  



 

2 
 

 

I ndiaidh na gcur i láthair sin, chuir comhaltaí na Meithle a gcuir tuairimí in iúl faoi na moltaí. Ba gheal 

le roinnt mhaith acu na moltaí agus tharraing siad aird ar na cinn ba thábhachtaí, dar leo. Áirítear orthu 

sin an t-aistriú chuig múnla eacnamaíoch inbhuanaithe, cóineasú sóisialta aníos, soláthar inbhuanaithe 

fuinnimh a chinntiú, neamhspleáchas AE, an comhionannas inscne a chinntiú, obair ar ardchaighdeán, 

infheistíochtaí agus an teacht aniar. Ag an am céanna, mheas roinnt Feisirí go bhféadfaí smaointe nó 

gnéithe ar leith a chur le moltaí na bPainéal, nó go bhféadfaí gnéithe áirithe a neartú. Ar na gnéithe 

sin bhí an beartas comhtháthaithe a neartú agus tacú le húdaráis áitiúla riaracháin, cosc a chur ar 

íosphá don óige, inaistritheacht na gceart sóisialta, ioncam íosta foriomlán a chinntiú (anuas ar an 

bpá), an Seimeastar Eorpach agus an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a athbhreithniú, inniúlacht 

airgeadais na saoránach a fheabhsú, an t-iomaíochas a fheabhsú agus poist a chruthú, cur le cumas AE 

iasachtaí a fháil le haghaidh caiteachas urghnách, an bhéim ar Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a 

mhéadú, agus laghdú a dhéanamh ar an méid rómhaorlathais do chuideachtaí agus FBManna go 

háirithe.  

Tharraing roinnt Feisirí ceisteanna áirithe anuas faoi na moltaí nó chuir siad a gcuid tuairimí in iúl fúthu. 

Ina measc sin bhí ceist ar ghá na beartais shóisialta a chomhchuibhiú nó ar leor íosleibhéal sách ard, 

rud a ligfeadh do na Ballstáit dul thairis sin. Luadh freisin go bhféadfadh an teilea-oibriú agus an obair 

ón mbaile dochar a dhéanamh don chomhionannas inscne, agus gur minic nach raibh na moltaí ó na 

Painéil Saoránach Eorpacha agus Náisiúnta ag teacht le chéile i gcásanna áirithe, mar shampla a mhéid 

a bhaineann le foinsí fuinnimh nó cé ba cheart a bheith freagrach as an mbeartas sóisialta.  

 

3. Ráiteas deiridh an Chathaoirligh 
Chuir an Cathaoirleach in iúl don Mheitheal go dtionólfaí an chéad chruinniú eile den Mheitheal ar líne 

ar an 16 Márta agus gur ar imeall an tSeisiúin Iomlánaigh ar an 25-26 Márta a bheadh an cruinniú 

pearsanta ina dhiaidh sin ar siúl. I bhfianaise chruinniú an 16 Márta, bheadh sé d’aidhm ag an 

gCathaoirleach neamhpháipéar a scaipeadh ina mbeadh na moltaí éagsúla mar aon leis an ionchur ó 

Thuarascáil an Ardáin agus taifid achoimre na Meithle. 
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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 Comhlacht 
An 

tUasal Vincenzo   AMENDOLA An Chomhairle 

An 
tUasal Clotilde   ARMAND Ionadaí Áitiúil/Réigiúnach 

An 
tUasal Manon AUBRY Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Regina BASTOS Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

An 
tUasal Nicola BEER Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Markus BEYRER Comhpháirtithe Sóisialta 

An 
tUasal Gabriele BISCHOFF Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Maret Michaela BRUNNERT Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Christian  BUCHMANN Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Jan CHLUP Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

An 
tUasal  Rosianne  CUTAJAR Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Helena DALLI An Coimisiún Eorpach 

An 
tUasal Elisa  GAMBARDELLA Civil Society 

An 
tUasal Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal  Wilm GEURTS An Chomhairle 

An 
tUasal Roman HAIDER Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Eveliina  HEINÄLUOMA Parlaimintí náisiúnta 
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An 
tUasal Michiel HOOGEVEEN Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Meira  HOT Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal 

Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Marina KALJURAND Parlaimint na hEorpa  

An 
tUasal Siim  KALLAS Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Joémy LINDAU Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Stefano  MALLIA Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 
An 

tUasal Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Mairead MCGUINNESS An Coimisiún Eorpach 

An 
tUasal  Andreja METELKO-ZGOMBIC An Chomhairle 

An 
tUasal Roberta METSOLA Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Radu-Mihai  MIHAIL Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Lucía  MUÑOZ Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Siegfried MUREȘAN Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Niklas Hendrik NIENASS Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Leverne NIJMAN Painéil saoránach náisiúnta/imeachtaí 

An 
tUasal Marina  NIKOLAOU Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Władysław  ORTYL Coiste na Réigiún 

An 
tUasal Kacper PAROL Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Sirpa PIETIKÄINEN Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal Neale  RICHMOND Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Vibe RØMER WESTH An Chomhairle 

An 
tUasal Oliver  RÖPKE Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 
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An 
tUasal Christophe ROUILLON Coiste na Réigiún 

An 
tUasal Vladimír ŠORF Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Eoin STAFFORD Painéil saoránach Eorpacha 

An 
tUasal Eva-Maria LIIMETS An Chomhairle 

An 
tUasal  Katja TRILLER VRTOVEC An Chomhairle 

An 
tUasal Els  VAN HOOF Parlaimintí náisiúnta 

An 
tUasal Monika VANA Parlaimint na hEorpa 

An 
tUasal  Luca VISENTINI Comhpháirtithe Sóisialta 

An 
tUasal Ružica  VUKOVAC Parlaimintí náisiúnta 

 


