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Y Pwyllgor Cyllid
FIN(4) 02-13: 30 Papur 1- Ionawr 2013

Sesiwn gyda Rhodri Glyn Thomas AC ar ei adroddiad ar Synergeddau 
Cyllideb yr UE i Bwyllgor y Rhanbarthau

Cyflwyniad

1. Cafodd y papur hwn ei baratoi ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor Cyllid (“y 
Pwyllgor”) ar 30 Ionawr 2013. Mae’n rhoi gwybodaeth gefndir i waith 
Rhodri Glyn Thomas AC ar ei adroddiad i Bwyllgor y Rhanbarthau ar 
greu synergeddau gwell rhwng cyllideb yr UE, cyllidebau cenedlaethol a 
chyllidebau is-genedlaethol. 

Pwyllgor y Rhanbarthau

2. Pwyllgor y Rhanbarthau yw cynulliad yr UE o gynrychiolwyr ‘rhanbarthol’ 
a lleol, ac un o ddau gorff ymgynghori (y llall yw Pwyllgor Economaidd a 
Chymdeithasol Ewrop) y mae Sefydliadau’r UE yn ymgynghori â hwy yn 
ystod y broses o greu polisïau a deddfau’r UE. Daw ei aelodaeth (344 
aelod llawn a’r un nifer o eilyddion) o awdurdodau rhanbarthol a lleol 
ledled yr UE, wedi’u trefnu i 27 dirprwyaeth ‘genedlaethol’ (h.y. Aelod-
wladwriaeth).

3. Mae gan y DU 24 aelod llawn a 24 eilydd ar Bwyllgor y Rhanbarthau. O 
fewn hwn, mae gan Gymru ddau aelod llawn a dau eilydd, gyda 
Llywodraeth Cymru’n cyflwyno enwebeion Cymru, er mai Llywodraeth y 
DU sy’n enwebu holl gynrychiolwyr y DU yn ffurfiol.

4. Yn draddodiadol, mae Llywodraeth Cymru wedi enwebu dau 
gynrychiolydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru (un llawn ac un eilydd) a 
dau o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (ar hyn o bryd y Cynghorydd 
Bob Bright, Arweinydd Casnewydd, a’r Cynghorydd Chris Holley, cyn 
Arweinydd Abertawe).
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Mandad newydd ar gyfer 2010-2015

5. Cafodd Rhodri Glyn Thomas AC ei benodi’n ffurfiol i Bwyllgor y 
Rhanbarthau ar 26 Ionawr 2010, gyda mandad pum mlynedd, fel eilydd 
i Christine Chapman AC. Bu hi’n aelod llawn Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru o Bwyllgor y Rhanbarthau tan ganol mis Tachwedd 2012.

6. Mae Rhodri’n eistedd ar Gomisiwn Ad Hoc Dros Dro Pwyllgor y 
Rhanbarthau ar y Gyllideb. Sefydlwyd hwn yn 2011 i roi canolbwynt i 
gyfraniad Pwyllgor y Rhanbarthau i’r trafodaethau ar lefel yr UE ar y 
Fframwaith Ariannol Amlflwydd ar gyfer 2014-2020.

Rapporteuriaethau

7. Mae Pwyllgor y Rhanbarthau’n mabwysiadu safbwyntiau gwleidyddol ar 
bolisïau’r UE a chynigion deddfwriaethol drwy gytuno ar adroddiadau.  
Pan fydd y rhain mewn ymateb i ohebiaeth ffurfiol neu geisiadau gan un 
o Sefydliadau’r UE (y Comisiwn Ewropeaidd fel arfer) fe’u gelwir yn 
‘safbwyntiau’.  Pan na fydd y rhain mewn ymateb i ohebiaeth/cais 
ffurfiol, disgrifir adroddiadau o’r fath fel safbwyntiau ‘rhag blaen’. 

8. Yn ystod y chwe mis diwethaf enwebodd y Comisiwn Ad Hoc Dros Dro 
ar y Gyllideb Rhodri Glyn Thomas i ysgrifennu dau adroddiad:

- Creu synergeddau gwell rhwng cyllideb yr UE, cyllidebau 
cenedlaethol a chyllidebau is-genedlaethol, sef barn rhag blaen. 

- Synergeddau rhwng buddsoddi preifat ac ariannu cyhoeddus i 
gefnogi twf economaidd ar lefel leol a rhanbarthol (gan gynnwys 
defnyddio arian Banc Buddsoddi Ewrop), yn ôl cais Llywyddiaeth 
Iwerddon o’r UE. 

9. Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa UE y Cynulliad, a benodwyd gan Rhodri 
i fod yn arbenigwr ar gyfer y ddau safbwynt hwn. Cyflawnodd Gregg y 
swydd hon yn flaenorol ar gyfer y ddau adroddiad gan Christine 
Chapman yn ystod ei chyfnod hi fel aelod o Bwyllgor y Rhanbarthau. Prif 
ddyletswyddau’r swydd yw trefnu, cydlynu a chynorthwyo i ddrafftio’r 
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adroddiad, a hwyluso’r gwaith gyda gwasanaethau a grwpiau 
gwleidyddol Pwyllgor y Rhanbarthau. 

Creu synergeddau gwell rhwng cyllideb yr UE, cyllidebau cenedlaethol a 
chyllidebau is-genedlaethol. 

10. Darparwyd copi o’r adroddiad drafft a baratowyd gan Rhodri Glyn 
Thomas AC i aelodau’r Pwyllgor, a chaiff yr adroddiad hwn ei ystyried 
yng nghyfarfod llawn Pwyllgor y Rhanbarthau ar 31 Ionawr 2013. 

11. Mae’r adroddiad yn mynd drwy broses fabwysiadu dau gyfnod:

- ‘cyfnod pwyllgor’: mabwysiadu adroddiad drafft yng nghyfarfod y 
Comisiwn Ad Hoc Dros Dro ar y Gyllideb ar 28 Tachwedd 2012

- ‘cyfnod cyfarfod llawn’: mabwysiadu adroddiad drafft diwygiedig 
(yn cynnwys gwelliannau y cytunwyd arnynt yn ystod y ‘cyfnod 
pwyllgor’ ac wedyn yn ystod y cyfarfod llawn) yng nghyfarfod llawn 
Pwyllgor y Rhanbarthau ar 31 Ionawr 2013

12. Yn achos y cyfnod cyntaf, diwedd mis Hydref oedd terfyn amser 
cyfieithu mewnol Pwyllgor y Rhanbarthau, sy’n golygu bod y cyfnod o 
gasglu tystiolaeth i baratoi’r drafft wedi digwydd yn ystod mis Medi a 
mis Hydref. 

13. Er mwyn casglu tystiolaeth, bu Rhodri mewn nifer o gyfarfodydd ym 
Mrwsel yn ystod mis Medi a mis Hydref, yn ogystal â mewn cyfarfodydd 
a chyfarfodydd dilynol gydag unigolion a sefydliadau yng Nghymru. 
Roedd y rhain yn cynnwys:

- Cyfarfod gyda Janusz Lewandowski, Comisiynydd Cyllideb yr UE, 
sydd â’r rhan arweiniol ar ran y Comisiwn Ewropeaidd yn y 
trafodaethau ar y Fframwaith Ariannol Amlflwydd ar gyfer 2014-
2020

- Digwyddiad ymgynghori â rhanddeiliaid ym Mhwyllgor y 
Rhanbarthau gyda chynrychiolwyr o swyddfeydd rhanbarthol, 
rhwydweithiau’r UE (gan gynnwys Eurocities) ac ati, sydd wedi’u 
lleoli ym Mrwsel
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- Cyfarfodydd ym Mrwsel gydag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop, y 
Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Faterion Economaidd ac Ariannol, 
Gwilym Jones o Gabinet y Comisiynydd Amaeth, Cynhadledd y 
Rhanbarthau Morol Ymylol (rhwydwaith yr UE), Canolfan Polisïau 
Ewropeaidd, Cymdeithas Llywodraeth Leol, Pwyllgor y Rhanbarthau, 
a’r swyddfeydd cynrychioliadol yn Nhŷ Cymru (Llywodraeth Cymru, 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac addysg uwch Cymru)

- Cyfarfod gyda Hywel Ceri Jones, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol y 
Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Gyflogaeth, yn ogystal â dosbarthu 
manylion am y farn gan wahodd sylwadau i gyd-Aelodau Cynulliad 
(trawsbleidiol), a thrafodaethau gyda sefydliadau yng Nghymru 
sydd â phrofiad o gymryd rhan mewn mentrau cyllid yr UE.  

14. Mae’r adroddiad drafft yn tanlinellu pwysigrwydd cael cyllideb gref i’r 
UE, a’r gwerth a ddaw arian yr UE i gyrff lleol a rhanbarthol, yn enwedig 
y cronfeydd a reolir ar y cyd (Cronfeydd Strwythurol, PAC, 
morol/pysgodfeydd) ond hefyd rhaglenni eraill sy’n cael eu ‘rheoli’n 
ganolog’, fel rhaglenni ymchwil, dysgu gydol oes ac ati.

15. Mae’r adroddiad yn nodi rôl bwysig awdurdodau is-wladwriaethol 
ledled yr UE, o safbwynt ‘cymwyseddau datganoledig’ a chyfrifoldebau 
mewn meysydd sydd wrth wraidd strategaeth Ewrop 2020, fel addysg, 
datblygu economaidd, yr amgylchedd a datblygu cymunedol.

16. Mae’n pwysleisio’r sail resymegol dros synergeddau mwy effeithiol 
rhwng pob lefel o ariannu yng nghyd-destun y pwysau parhaus ar arian 
cyhoeddus a’r dirywiad economaidd. Mae hefyd yn tanlinellu’r angen i 
ganfod a pharchu nifer o egwyddorion craidd o ran datblygu’r ddadl 
hon (fel parch at ymreolaeth ariannol, atebolrwydd cyllidebol, 
tryloywder).

17. Mae’n nodi nifer o ‘rwystrau’ rhag cael synergeddau gwell ac mae’n 
awgrymu rhai ffyrdd o leddfu’r rhain (drwy gyllidebu amlflwydd ar lefel 
is-wladwriaethol, mwy o dryloywder o ran cyllid yr UE yng nghyllidebu 
gwladwriaethol ac is-wladwriaethol, yn ogystal â rhai newidiadau 
technegol yn nulliau adrodd ar lefel yr UE). Un o’r problemau a 
ganfuwyd yw diffyg data cydlynol a chymharol yn ymwneud â chyllidebu 
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is-wladwriaethol. Felly mae’r farn yn awgrymu sefydlu rhwydwaith i’r UE 
o ganolfannau ymchwil/prifysgolion i wneud rhagor o waith yn y maes 
hwn, a hoffai Rhodri weld prifysgol o Gymru yng nghanol rhwydwaith 
o’r fath. 

18. Mae’r adroddiad drafft yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i gyhoeddi 
Papur Gwyrdd yn ystod 2013 i ymchwilio ymhellach i’r materion a 
drafodwyd. Dyma oedd un o’r ‘canlyniadau gwleidyddol’ yr oedd 
Pwyllgor y Rhanbarthau’n awyddus i fynd ar ei drywydd drwy’r farn. 

19. Dim ond chwe gwelliant a gyflwynwyd yng nghyfarfod y Comisiwn Ad 
Hoc Dros Dro ar y Gyllideb ar 28 Tachwedd, lle cafodd yr adroddiad 
drafft ei ystyried yn y cyfnod cyntaf y cyfeirir ato uchod. Roedd 
cefnogaeth drawsbleidiol i’r adroddiad, ac adborth cadarnhaol gan yr 
holl grwpiau am ansawdd y drafft a’r amrywiaeth o faterion yr 
ymdriniwyd â hwy. Disgrifiodd Cadeirydd y Comisiwn yr adroddiad fel 
un ‘ardderchog’.

20. Ar sail hyn, mae’n debygol y bydd cefnogaeth gref i’r adroddiad yn y 
cyfarfod llawn ar 31 Ionawr. Ar yr agenda, bydd hwn yn dilyn cyflwyniad 
i Bwyllgor y Rhanbarthau gan Lucinda Creighton, Gweinidog Iwerddon 
dros Ewrop. Cyfarfu Rhodri â hi ym Melffast mewn cyfarfod o Fforwm 
EC-UK ym mis Hydref. 

Synergeddau rhwng buddsoddi preifat ac ariannu cyhoeddus ar lefelau lleol 
a rhanbarthol - Partneriaethau ar gyfer twf economaidd a ffyniant 

21. Yng nghyfarfod y Comisiwn Dros Dro ar y Gyllideb ar 28 Tachwedd, 
penodwyd Rhodri i ysgrifennu ail adroddiad ar gyfer Pwyllgor y 
Rhanbarthau. Byddai’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y potensial i 
gael synergeddau rhwng ariannu preifat ac ariannu cyhoeddus wrth 
gefnogi buddsoddiadau ar lefel leol a rhanbarthol. Mae’r farn yn cael ei 
pharatoi yn dilyn cais i Bwyllgor y Rhanbarthau gan Lywyddiaeth 
Iwerddon o’r UE, gan bwysleisio’n arbennig ar edrych ar rôl Banc 
Buddsoddi Ewrop.

22. Dyma’r amserlen ddangosol ar gyfer yr ail adroddiad hwn:
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- Mis Rhagfyr/Ionawr: cyfnod casglu tystiolaeth, gan gynnwys 
cyfarfodydd ym Mrwsel, Lwcsembwrg a Chymru, ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid ym Mhwyllgor y Rhanbarthau

- 4 Chwefror: adroddiad drafft i Bwyllgor y Rhanbarthau i’w gyfieithu
- 6 Mawrth: cyfnod cyntaf yn y broses o fabwysiadu, ystyried yr 

adroddiad yng nghyfarfod y Comisiwn Dros Dro ar y Gyllideb
- 11-12 Ebrill: ail gyfnod yn y broses o fabwysiadu, ystyried yr 

adroddiad yng nghyfarfod llawn Pwyllgor y Rhanbarthau ym 
Mrwsel.

23. Yn ystod y cyfnod tystiolaeth cyfarfu Rhodri â Banc Buddsoddi Ewrop, y 
Comisiwn Ewropeaidd (y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Bolisi 
Rhanbarthol, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Faterion Economaidd ac 
Ariannol, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Amaethyddiaeth/Gwilym 
Jones o’r Cabinet), Cymdeithas Banciau Cyhoeddus Ewrop, amrywiaeth o 
rwydweithiau’r UE, Llywodraeth Cymru, Aelodau Cymru o Senedd 
Ewrop, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, addysg uwch Cymru a 
rhanddeiliaid eraill. 

24. Mae’r adroddiad drafft yn debygol o ganolbwyntio ar enghreifftiau o’r 
arferion gorau, yn ogystal ag enghreifftiau o’r hyn na ddylid ei wneud, 
canfod rhai o’r elfennau sy’n cyfrannu at brosiectau llwyddiannus, a rhai 
o’r rhwystrau a’r heriau sydd ynghlwm â chydweddu amcanion 
cyhoeddus ag amcanion y sector preifat. Bydd yn edrych yn arbennig ar 
y rôl sydd gan arian Banc Buddsoddi Ewrop i’w chwarae yn hyn, y 
mathau o gynlluniau sydd ar gael drwy’r cronfeydd strwythurol a 
rhaglenni prif ffrwd eraill yr UE, a sut y mae’r rhain yn cael eu datblygu 
ymhellach ar gyfer 2014-2020.

25. Caiff copi o’r adroddiad drafft ei anfon at y Pwyllgor er gwybodaeth a 
byddai Rhodri’n hapus i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf wedi i’r 
adroddiad fynd drwy’r broses ffurfiol o gael ei fabwysiadu ym 
Mhwyllgor y Rhanbarthau fel y disgrifiwyd uchod. 

Sylw a dilyniant 
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26. Mae Pwyllgor y Rhanbarthau, Llywyddiaeth Iwerddon o’r UE a Senedd 
Ewrop yn cyd-drefnu cynhadledd UE lefel uchel sydd i’w chynnal yn 
Senedd Ewrop ym Mrwsel ddiwedd mis Mai. Caiff Rhodri ei wahodd i 
siarad yn y gynhadledd hon am ei waith ar y ddau adroddiad, a’r prif 
ganlyniadau. 

27. Mae’n debygol y cynhelir digwyddiadau a chynadleddau eraill dilynol ym 
Mrwsel ac mewn mannau eraill yn yr UE – ar sail y profiad o ddwy farn 
Christine Chapman o Bwyllgor y Rhanbarthau, lle gofynnir i Rhodri 
siarad. Bydd hyn yn rhoi proffil uchel i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac 
i faterion Cymreig ar agenda’r UE.

28. O fewn Cymru, ysgrifennodd Rhodri erthygl ar gyfer y Sefydliad 
Materion Cymreig (gwefan Click On Wales) ym mis Tachwedd. 
Cyhoeddwyd hon yn ystod y cyfnod yn arwain at uwchgynhadledd 
arbennig aflwyddiannus yr UE ar gynigion y Fframwaith Ariannol 
Amlflwydd 2014-2020, a bu rhagor o ddiddordeb ymysg y cyfryngau 
cyn y cyfarfod llawn ar 31 Ionawr. 

Cyflwyno’r adroddiadau drafft yn Gymraeg

29. Bydd Rhodri’n creu hanes pan fydd yn cyflwyno’i adroddiad yn Gymraeg 
ym Mhwyllgor y Rhanbarthau ar 31 Ionawr. Hwn fydd y tro cyntaf i farn 
Pwyllgor y Rhanbarthau gael ei chyflwyno yn Gymraeg mewn cyfarfod 
llawn yn unol â’r cytundeb rhwng Pwyllgor y Rhanbarthau a Llywodraeth 
y DU ym mis Tachwedd 2008 (yn ôl menter Llywodraeth Cymru). 
Nododd Nerys Evans, y cyn Aelod Cynulliad, yr achlysur hwnnw yn 2008 
gydag araith yn Gymraeg i gyfarfod llawn Pwyllgor y Rhanbarthau a 
gynhaliwyd yn Senedd Ewrop. Rhodri fydd yr Aelod Cynulliad cyntaf (a’r 
gwleidydd cyntaf o’r DU) i roi’r cytundeb ar waith ym musnes ffurfiol y 
cyfarfod llawn.

30. Mae Rhodri’n bwriadu defnyddio’r ddarpariaeth hon ar gyfer ei ail 
adroddiad, pan gaiff hwn ei gyflwyno i gyfarfod llawn Pwyllgor y 
Rhanbarthau ym mis Ebrill.
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Rhodri Glyn Thomas AC
Eilydd Pwyllgor y Rhanbarthau
18 Ionawr 2013


