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Y Grŵp Cynghori ar Ewrop - Nodyn o gyfarfod 5 Hydref 2017  
Llywodraeth Cymru, Adeilad y Goron, Caerdydd  
  
Yn bresennol1  
Mark Drakeford AC (Cadeirydd)  Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth 

Leol 
Dr Hywel Ceri Jones                   Cyn-lysgennad Cyllid yr UE 
Kevin Crofton   Llywydd, SPTS Technologies Ltd 
Tom Jones OBE,    Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop   
                                                      (EESC) 
David Jones OBE Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria 
Syr Emyr Jones Parry   Llywydd, Prifysgol Aberystwyth  
Y Farwnes Eluned Morgan AC,  Cyn-aelod o Senedd Ewrop 
Michael Plaut                                Cadeirydd, CBI Cymru 
William Powell, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn y 

Pedwerydd Cynulliad 
Kevin Roberts, Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth ar gyfer 

Amaethyddiaeth 
Rachel Sharp                                Prif Weithredwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru 
Y Cyng. Rob Stewart  Arweinydd Cyngor Abertawe 
 
Ymddiheuriadau: 
 

Yr Athro Richard B. Davies  Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe 
Jill Evans ASE,    Aelod o Senedd Ewrop 
Nathan Gill AC/ASE                      Aelod o Senedd Ewrop 
Yr Arglwydd Kinnock,   Cyn Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd  
          
Martin Mansfield,   Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru 
Ruth Marks MBE,  Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 

Cymru 
Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd 
Dr Kay Swinburne ASE,   Aelod o Senedd Ewrop 
Derek Vaughan ASE  Aelod o Senedd Ewrop 
 
Yn y cyfarfod hefyd roedd Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru a John 
Foster, cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, CBI UK (trwy gyswllt fideo).  
 
1. Cyflwyniad 

 
Croesawodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol aelodau'r Grŵp 
Cynghori ar Ewrop i'r chweched cyfarfod. Croesawodd hefyd Mick Antoniw AC, 
Cwnsler Cyffredinol Cymru ac wedyn John Foster, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, CBI 
UK i'r cyfarfod. Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet amlinelliad o'r agenda, gan egluro 
y byddai'r agenda'n cynnwys tri chyflwyniad. BIl yr UE (Ymadael). Casglu Effaith 
Leol Brexit a Brexit a Busnes. 

 

 

                                                             
1 Roedd nifer bach o swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn bresennol i gynorthwyo. 
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2. Y datblygiadau diweddaraf  

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol newyddion i'r grŵp 
am y datblygiadau diweddaraf ers y cyfarfod diwethaf, ar lefel yr EU, ar lefel y DU, ac 
yng Nghymru. Ymysg y meysydd dan sylw, roedd y canlynol: Dogfen Bolisi 
Llywodraeth Cymru Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl; Bil yr UE (Ymadael); a'i 
bresenoldeb diweddar yng nghyfarfod y Cyngor Sefydlog ar Ewrop yn Glasgow ym 
mis Medi.  

Yna, gwahoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol sylwadau 
gan y Grŵp. Trafodwyd amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys: 

 Dogfen Bolisi ddiweddar Llywodraeth Cymru Brexit a Thegwch o ran 
Symudiad Pobl, a gafodd ei chanmol am ei thystiolaeth a'i dadansoddiad; 

 pryderon ynghylch cynnwys Bil yr UE (Ymadael) a sut y gallai Cymru sicrhau 
bod buddiannau Cymru'n cael eu cynrychioli'n briodol yn y broses ddeddfu; 

 pwysigrwydd gweithio gydag Iwerddon ar amrywiaeth o faterion; 

 pryderon ynghylch cytundebau masnach a sut i sicrhau bod Cymru'n parhau i 
gael mynediad i Farchnad Sengl yr UE.  

 yr angen i gadw busnesau a'r economi ar fynd yn ystod proses Brexit ac wedi 
hynny;  

 y broses JMC(EN) a sicrhau bod y cyfarfodydd yn cael eu cynnal i alluogi 
buddiannau Cymru a'r Alban i gael eu cynrychioli'n gryf. 

 yr angen i egluro proses Brexit i bobl wrth i'r broses honno fynd rhagddi; 

 rôl y Grŵp Cynghori ar Ewrop yn y dyfodol, yn enwedig o ran dylanwadu ar 
eraill. 

 
3. Bil yr UE (Ymadael) 
 

Rhoes Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru, gyflwyniad ar Fil yr UE 
(Ymadael). Amlinellodd safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil a'r gwelliannau a oedd 
wedi cael eu cyflwyno ar y cyd gan Brif Weinidogion Cymru a'r Alban. 
Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar: 

 yr angen i sicrhau bod Llywodraeth y DU'n gallu gwneud unrhyw welliannau i'r 
statudau sy'n cynnwys egwyddorion y setliadau datganoli heb gydsyniad 
deddfwrfeydd etholedig Cymru a'r Alban; 

 pryderon nad yw'r Bil yn adlewyrchu'n ddigonol rôl Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. 

 sicrhau bod y DU'n llwyddo i gael cydsyniad y gweinyddiaethau datganoledig 
cyn diwygio unrhyw ddeddfau o dan eu cymhwysedd. 

 pryder bod y broses a nodwyd gan Lywodraeth y DU yn y Bil yn rhoi gormod o 
bŵer iddi heb reolaethau digonol gan y gweinyddiaethau neu'r deddfwrfeydd 
datganoledig; 

 y cyfyngiad arfaethedig ar y gweinyddiaethau neu ddeddfwrfeydd 
datganoledig sy'n eu cyfyngu rhag deddfu i addasu cyfraith gadwedig yr UE 
ym meysydd eu cymhwysedd;   

 pryderon ynghylch sut y gallai darpariaethau'r cyfarwyddebau adar a 
chynefinoedd barhau i fod yn gymwys ar ôl ymadael â'r UE; 

 y syniad y dylai Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (EAAL)  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ystyried y Bil a'r gwelliannau a pharatoi 
sylwadau.        
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4. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) - Effaith leol Brexit 

 
Rhoes y Cyng Rob Stewart, Llefarydd CLlLC ar Ddatblygu Economaidd, Ewrop ac 
Ynni gyflwyniad yn amlinellu'r effeithiau lleol posibl a nodwyd gan y 22 o awdurdodau 
lleol gan gwmpasu'r materion canlynol: Effaith ar ariannu; effaith ar economïau lleol; 
effaith ar farchnadoedd llafur lleol; effaith ar wasanaethau cyhoeddus; effaith ar 
gymorth gwladwriaethol; goblygiadau ynghylch Cynlluniau Llesiant Lleol o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; a Deddfwriaeth. 
Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar: 

 goblygiadau dadansoddiad o gyllid PAC a chyllid arall yr UE yn yr adroddiad; 

 yr angen parhaus am weithwyr mudol  mewn llawer o sectorau yng Nghymru, 
ond gyda marchnad fyd-eang am dalent mewn sectorau sgiliau uwch gallai 
hyn fod yn heriol; 

 cydnabyddiaeth y bydd mudo a reolir yn effeithiol yn hanfodol ar gyfer dyfodol 
economi Cymru a gwasanaethau cyhoeddus; 

 yr angen am baratoi i sicrhau bod unrhyw raglenni ariannu newydd ar eu ffurf 
newydd ar gael yn union ar ôl inni ymadael â'r UE;  

 yr angen am eglurder o ran pa rai o raglenni'r UE fydd yn hygyrch; e.e. 
Erasmus; 

 yr angen i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr holl ffynonellau 
gwybodaeth sydd ar gael yn cael eu defnyddio; 

 Sicrhau bod y grant bloc yn cael ei ddiogelu i gefnogi darparu gwasanaethau. 
 
5. CBI UK – Brexit a Busnesau Cymru  
 
Ymunodd John Foster, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, CBI UK â'r cyfarfod trwy gyswllt 
fideo a rhoi cyflwyniad ar effeithiau Brexit ar fyd busnes. Amlinellodd John waith y 
CBI i ddylanwadu ar Lywodraeth y DU ac ar draws yr UE, yn enwedig wrth weithio 
gyda sefydliadau partner mewn Aelod-wladwriaethau eraill, ar feysydd o ddiddordeb 
cyffredin. Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar: 

 yr angen i sicrhau bod trefniadau pontio'n cael eu rhoi ar waith i osgoi  'ymyl y 
dibyn' ar ôl inni ymadael â'r UE; 

 yr angen i'r DU sefydlu safbwynt negodi cadarn sy'n cynrychioli anghenion 
Cymru; 

 manteision aros yn y farchnad sengl ac undeb tollau i'r DU yn ystod cyfnod 
pontio; 

 pwysigrwydd rhyddid symudiad i weithwyr yn ystod cyfnod pontio; 

 ystyried unrhyw gyfleoedd economaidd a allai ddeillio o broses Brexit; 

 ystyried effaith deddfwriaeth yr UE yn y dyfodol ar ôl ymadael â'r UE er mwyn 
osgoi rhwystrau i fasnach; 

 Llywodraeth Cymru i ystyried cynnwys arbenigedd allanol priodol mewn 
gwaith negodi yn y dyfodol.  
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6. Grŵp Cynghori ar Ewrop – asesu’r sefyllfa hyd yn hyn 
 
Nododd yr aelodau bapur byr yn ymchwilio i sut yr oedd y Grŵp wedi gweithio hyd yn 
hyn a sut y gallai ddatblygu. Gwahoddwyd yr aelodau i gyflwyno sylwadau 
ysgrifenedig cyn trafodaeth ar y papur yn y cyfarfod nesaf. 
 
7. Y Camau Nesaf ac Unrhyw Fater Arall 
 
Cydnabuwyd yr angen i ddatblygu ymhellach y gwaith a wneir ar y cyd â Chyngor 
Sefydlog ar Ewrop Prif Weinidog yr Alban. Addawodd yr Ysgrifenyddiaeth fynd ar 
drywydd hyn.  
 
Cytunwyd y gallai'r cyfarfod nesaf gynnwys trafodaeth ar rôl y Grŵp Cynghori ar 
Ewrop yn y dyfodol ac o bosibl eitem ar yr amgylchedd i'w gyflwyno gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a chyflwyniad gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.  
 
Roedd rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd arfaethedig ar gyfer 2018 wedi'i rhoi i'r Grŵp 
yn y cyfarfod. Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 7 Rhagfyr yn y prynhawn. 


