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Mae’r UE yn hanfodol i ffyniant, 
cynaladwyedd a diogelwch Cymru. Dim 
ond y Democratiaid Rhyddfrydol sydd 
gan y dewrder ac argyhoeddiad i ddweud 
hynny. Mae ein neges yn groch ac yn 
glir: ni yw’r blaid sydd eisiau aros 
YN Ewrop. Ydych chi am bleidleisio 
dros blaid fydd yn ein harwain tuag at yr 
allanfa, neu ydych chi am sicrhau bod 
Cymru’n aros YN Ewrop, ac yn dod yn 
genedl gryfach, gyfoethocach a mwy 
gwyrdd o ganlyniad?

Fel aelod o’r UE, mae Cymru yn 
manteisio o £144 miliwn y flwyddyn 
yn fwy nag ydym yn talu fewn. Mae ein 
busnesau yn elwa o gael mynediad at 
500 miliwn o gwsmeriaid. Mae Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd wedi derbyn £1.8 
biliwn o gefnogaeth gan yr UE. Mae’r 
Polisi Amaethyddol Cyffredin yn hanfodol 
i ffyniant ein cymunedau ffermio a 
gwledig yn y dyfodol.

Fel aelod o’r UE, gallwn frwydro dros 
ddyfodol gwyrddach. Nid yw newid 
hinsawdd a llygredd yn aros wrth 
ffiniau, ac mae angen inni weithio gyda 
gwledydd eraill yn Ewrop i leihau 
carbon, hyrwyddo swyddi gwyrdd ac 
amddiffyn bioamrywiaeth.

Fel aelod o’r UE, gall ein hasiantaethau 
deddf-orfodaeth weithio gyda’u 
cymheiriaid dramor i ddal troseddwyr 
sy’n croesi ein ffiniau. Mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn brwydro dros gymunedau 
mwy diogel drwy sicrhau nad yw 

deddforfodi na hawliau sifil yn stopio 
ar ein ffiniau.

Mae Llafur a’r Torïaid wedi’u rhannu dros 
aelodaeth Prydain o’r UE, ac maent wedi 
ein clymu ni mewn dadleuon diddiwedd 
ynglŷn ag os dylem ni fod mewn neu 
allan. Mae UKIP am ein cymryd allan yn 
gyfan gwbl, a gall nod Plaid Cymru o 
annibyniaeth hefyd arwain at Gymru’n 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. Dim ond 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sy’n 
sefyll dros Gymru rymus, ym Mhrydain, yn 
Ewrop.

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd yn berffaith. 
Mae angen ei ddiwygio. Ond mae ein 
haelodaeth yn hollbwysig. Mae 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn 
credu mewn Cymru sy’n gryfach, mwy 
diogel a mwy gwyrdd – oherwydd 
ein haelodaeth o’r UE. Drwy ASEau 
Democratiaid Rhyddfrydol, yr ydym am 
lunio dyfodol diwygiadau Ewropeaidd – er 
mwyn sicrhau eu bod o fudd i Gymru. Yr 
ydym am weld Cymru sydd Yn Ewrop, ac 
Mewn Gwaith.

Kirsty Williams AC

Arweinydd  
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Cyflwyniad



Mae gweledigaeth Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru ar gyfer Cymru gref, 
yn Ewrop, ac mewn gwaith.

Mae’r Ceidwadwyr a Llafur wedi’u 
rhannu’n ddiobaith dros aelodaeth 
Prydain o’r Undeb Ewropeaidd, ac 
maent wedi ein clymu ni mewn dadleuon 
diddiwedd ynglŷn ag os dylem ni fod 
mewn neu allan. Mae UKIP am ein 
cymryd ni allan yn llwyr, a gall nod Plaid 
Cymru o annibyniaeth hefyd arwain at 
Gymru’n gadael yr Undeb Ewropeaidd. 
Mae’r ddwy blaid yn fodlon peryglu 
swyddi Cymreig er mwyn cyflawni 
eu hamcanion ymwahanu. Mae 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 
yn sefyll dros Gymru rymus, ym 
Mhrydain, yn Ewrop.

Mae Cymru fuddiolwr net o’n haelodaeth 
o’r UE, gan ein bod yn derbyn yn fwy 
na £144 miliwn yn fwy yn ôl bob 
blwyddyn nag ydym yn talu. Gallwch 
weld prosiectau sy’n elwa o’r arian hwn 
lle bynnag y gwelwch blac glas yr UE, 
sy’n olygfa gyffredin mewn nifer o lefydd 
yng Nghymru. Mae rhanbarth Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd wedi derbyn £1.8 
biliwn, sydd wedi helpu creu 32,000 
swydd a chefnogi dros 14,000 o 
fusnesau.

Yn ogystal â’r arian mawr hwn, yr 
ydym yn ennill y manteision ehangach 
o aelodaeth. Mae bron i hanner o 
fasnach Cymru gyda gweddill yr 

Undeb Ewropeaidd. Rydym yn elwa 
o fynediad at farchnad sengl, gyda 
chae chwarae gwastad, o 500 miliwn 
o gwsmeriaid. Mae cwmnïau Cymru yn 
allforio gwerth dros £5 biliwn o nwyddau 
bob blwyddyn i aelodau eraill yr UE. Heb 
fynediad cyfartal i’r farchnad Ewropeaidd, 
byddem yn wynebu colledion swyddi 
sylweddol ac ansicrwydd economaidd: 
dros 160,000 o swyddi yng Nghymru 
sy’n gysylltiedig â’n haelodaeth 
barhaus o’r UE mewn perygl - un o 
bob deg o’r gweithlu yng Nghymru.

Mae aelodaeth o’r UE hefyd yn helpu 
masnachu gyda gweddill y byd oherwydd 
mae’r bloc masnachu pwerus yn gallu 
negodi cytundebau masnach ffafriol. 
Mae cytundebau masnach rydd rhwng 
yr UE a gwledydd fel De Korea – lle mae 
allforion y DU wedi dyblu ers i’r cytundeb 
ddod i rym yn 2011 – wedi cynyddu’n 
sylweddol potensial allforio Cymru.

Mae defnyddwyr Cymru yn elwa o’r 
safonau cyffredin mae cyfreithiau’r 
UE yn gofyn amdanynt gan werthwyr 
mewn pob un o’r 28 aelod a chysondeb 
cyfreithiau o Ynys Môn i Gyprus, o 
Gaerdydd i Ferlin. Mae teithio ar draws 
gyfandir Ewrop wedi’i symleiddio ac mae 
hawliau twristiaid o Gymru wedi’u sicrhau 
– oherwydd yr UE.

Amaeth yw asgwrn cefn economi Cymru 
wledig. Mae arian o’r PAC yn hanfodol 
ar gyfer ffyniant dyfodol ein cymunedau 

Cymru yn Ewrop

YN EWROP MEWN GWAITH6
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ffermio a gwledig, ac mae Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru wedi galw am fwy o 
gefnogaeth ar gyfer incymau ffermydd 
drwy gynllun Ucheldiroedd pwrpasol. 
Mae cynhyrchu bwyd yng Nghymru yn 
rhan o fasnach fyd-eang, a dyna pam 
mae’n hanfodol bod gan Gymru lais cryf 
yn economi fwya’r byd. Mae’n rhaid inni 
sicrhau bod polisïau’r UE yn adlewyrchu 
anghenion ffermwyr Cymru a helpu 
gwneud ffermydd a phentrefi Cymru 
yn fwy gwydn a chynaladwy yn y 
blynyddoedd i ddod. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
brwydro dros ddyfodol mwy gwyrdd. 
Nid yw newid hinsawdd na llygredd yn 
aros wrth ffiniau, ac mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn credu ei bod hi’n 
hollbwysig i weithio gyda gwledydd 
eraill yn Ewrop i frwydro yn erbyn 
newid hinsawdd, i leihau carbon, 
i hyrwyddo swyddi gwyrdd, ac i 
ddiogelu bioamrywiaeth. Cefnogwyd 
yr amcanion hyn gan y rhan fwyaf o bobl 
Cymru a hyrwyddwyd hwy gan ASEau’r 
Democratiaid Rhyddfrydol. 

Nid yw trosedd yn stopio wrth ffiniau. 
Rydym yn croesawu cydweithrediad 
Cymru gydag Europol ac Eurojust, a’r 
gallu i’n heddlu ddefnyddio’r Warant 
Arestio Ewropeaidd i ddod â throseddwyr 
ôl i Brydain er mwyn eu herlyn. Mae 
angen mynediad at offer gwrth-drosedd 
ar ein heddluoedd er mwyn brwydro yn 
erbyn gangiau troseddol, terfysgwyr a 

phedoffiliaid. Mae angen i’r UE gynnal 
hawliau ein dinasyddion ar draws yr 
UE. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
brwydro dros gymunedau mwy diogel 
drwy sicrhau nad yw deddf-orfodaeth 
yn stopio wrth ffiniau, ac na ddylai 
hawliau sifil chwaith.

Oherwydd ein haelodaeth o’r Undeb 
Ewropeaidd, mae gennym ni hefyd 
fynediad at un o gronfeydd cyllid ymchwil 
mwyaf y byd. Mae cyllid o’r UE yn 
darparu 10% o gyllideb gwyddoniaeth y 
DU — bron i €5 biliwn yn y pum mlynedd 
diwethaf. Mae prifysgolion Cymru 
yn derbyn cyllid hanfodol o’r rhaglen 
Horizon 2020 gwerth €79 biliwn ar gyfer 
ymchwil ac arloesi. Mae’r cyllid hwn yn 
golygu bod gwyddonwyr ym Mhrifysgol 
Caerdydd wedi cymryd rôl ganolog wrth 
ddeall a delweddu ein bydysawd. Mae’r 
ymchwil rhyfeddol hwn yn digwydd yma 
yng Nghymru, ac ni fyddai wedi digwydd 
heb yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymru yn credu mewn Cymru sy’n 
fwy llewyrchus, mwy cynaladwy a 
mwy diogel – oherwydd ein haelodaeth 
o’r UE. Drwy ASEau Democratiaid 
Rhyddfrydol, rydym yn uchelgeisiol er 
mwyn dylanwadu ar ffurf diwygiadau 
Ewropeaidd y dyfodol – er mwyn sicrhau 
eu bod o fudd i Gymru. Yr ydym am 
weld Cymru Yn Ewrop, ac Mewn 
Gwaith.



Pennod 02
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Swyddi 
Yn Ewrop, Mewn Gwaith

Mae miloedd o swyddi Cymreig wedi’u cysylltu â’n masnach 
gyda gwledydd Ewropeaidd eraill, ac mae bod yn yr Undeb 
Ewropeaidd yn rhoi mwy o gryfder i ni negodi cytundebau 
masnach gyda chwaraewyr byd-eang fel yr UDA, Tsieina, 
India a Brasil, sy’n agor cyfleoedd enfawr i fusnesau Cymru.

Mae cystadleuaeth byd-eang yn cyflymu ar adeg pan mae’r 
DU ac Ewrop wedi’u gwanhau gan argyfwng economaidd 
a chymdeithasol difrifol. Yr ydym am ymateb i’r her 
hon nid drwy edrych yn fewnol, ond drwy weithio gyda 
gweddill yr Undeb Ewropeaidd i greu miliynau o swyddi 
ychwanegol. Gallwn wneud hyn drwy dynnu’r rhwystrau 
rhag masnachu ar gyfer cwmnïau Cymreig, torri mân reolau 
ar gyfer busnesau bach, sicrhau cyllid ar gyfer arloesi a 
chystadleurwydd, a thrwy ddefnyddio cryfder cyfunol yr UE i 
hyrwyddo masnach gyda gweddill y byd.
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Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni ar 
gyfer swyddi

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd wedi cefnogi 
cytundebau masnach rydd 
gwerthfawr gydag economïau sy’n 
datblygu ledled y byd fel De Korea. Ers 
y cytundeb De Korea, mae allforion 
Cymreig i’r wlad honno yn unig wedi 
mwy na dyblu i dros £75 miliwn.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd wedi helpu 
sicrhau eithriad ar gyfer dros 100,000 o 
fusnesau Prydeinig o reolau cyfrifyddu 
cymhleth, sy’n arbed costau 
gweinyddol o hyd at £390 miliwn y 
flwyddyn ar gyfer busnesau bach.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
wedi helpu torri £30 biliwn o 
gyllideb yr Undeb Ewropeaidd 
tra’n sicrhau £60 biliwn o gyllid UE-
gyfan, gan gynnwys £2.2 biliwn 
wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau 
bach, i gefnogi ymchwil a thechnoleg 
mewn prifysgolion a chwmnïau. Mae 
derbynwyr Prydeinig y gorffennol yn 
cynnwys Prifysgol Manceinion er mwyn 
datblygu graffin – ‘deunydd rhyfeddol 
yr unfed ganrif ar hugain’ â nifer o 
ddefnyddiadau gwahanol o electroneg 
i niwrolawdriniaeth. Mae prifysgolion 
Cymru yn derbyn cyllid hanfodol o’r 
rhaglen Horizon 2020 gwerth €79 biliwn 
ar gyfer ymchwil ac arloesi. 

• Yr oedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
allweddol wrth sefydlu patent unigol 
yr Undeb Ewropeaidd, system sy’n 
golygu bod dim ond rhaid i ddyfeiswyr 
Prydeinig bellach gofrestru eu cynnyrch 
unwaith i’w ddiogelu ar draws yr Undeb 
Ewropeaidd o ladrad eiddo deallusol, 
yn hytrach na 28 o weithiau, sy’n arbed 
entrepreneuriaid hyd at £20,000 ar gyfer 
pob patent ac yn diogelu swyddi.

• Helpodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
gwthio deddfwriaeth newydd a 
gynlluniwyd i leihau’r nifer o 
ddiwrnodau sydd angen i sefydlu 
busnes bach newydd i dri, torri costau 
cychwyn i £85, a sefydlu siop-un-stop ar 
gyfer busnesau newydd.

• Cefnogodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd cronfa a fydd 
yn buddsoddi £8 biliwn ar draws pob 
rhanbarth y DU i ddelio â diweithdra’r 
ifainc, ailhyfforddi, buddsoddi mewn 
gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu, y 
diwydiant twristiaeth a busnesau bach. 
Mae ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 
wedi derbyn £1.8 biliwn, sy’n gweithio 
i greu 32,000 swydd a chefnogi dros 
14,000 o fusnesau.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
hwb ar gyfer isadeiledd Prydain drwy 
fuddsoddiad o £17.5 biliwn ledled yr UE 
a fydd yn ariannu gwaith uwchraddio ein 
rhwydwaith rheilffyrdd ac yn datblygu 
ein cyflenwad ynni, gan greu miloedd o 
swyddi ar yr un pryd. 

Sut mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn Ewrop am greu mwy 
o swyddi

Mwy o swyddi gan fasnach tu fewn 
i Ewrop

• Eisoes mae marchnad sengl yr Undeb 
Ewropeaidd yn darparu lles bob 
blwyddyn hyd at £1225 fesul dinesydd 
Prydeinig. Nawr mae angen inni gael 
gwared ar y rhwystrau masnach sydd ar 
ôl ac agor y farchnad enfawr hon o 
500 miliwn o gwsmeriaid i fusnesau 
Cymru yn llwyr, a fydd yn helpu’r DU ac 
Ewrop gyfan.  

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau agor diwydiannau ar-lein, 
marchnad ynni a gwasanaethau’r 
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UE – megis cyfrifyddiaeth, y gyfraith a 
phensaernïaeth lle mae gan y DU fantais 
gystadleuol – gan greu cyfleoedd i 
gwmïnau’r DU i ehangu masnach a 
chreu swyddi.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi trafnidiaeth Ewropeaidd 
sy’n fwy cydgysylltiedig er mwyn 
sicrhau nad oes yna rwystrau masnach 
technegol neu fel arall yn rhwystro 
nwyddau rhag symud rhwng y DU 
a gweddill yr Undeb Ewropeaidd. 
Byddwn yn ymgyrchu dros ddileu’r 
rhwystrau sy’n atal i gwmnïau Prydeinig 
rhag gymryd rhan ym marchnadoedd 
rheilffyrdd, aer a llongau yng ngwledydd 
eraill yr UE.

Mwy o swyddi gan fasnachu gyda 
marchnadoedd byd-eang

• Mae’r DU yn elwa’n aruthrol o negodi 
fel rhan o’r Undeb Ewropeaidd, 
economi a bloc masnachu mwya’r 
byd, ac mae’n hanfodol er mwyn agor 
marchnadoedd newydd ar gyfer allforio 
nwyddau a gwasanaethau’r DU.

• Gwelir cynnydd mewn negodiadau 
masnach amlochrog byd-eang a 
allai helpu’r gwledydd tlotaf yn y byd’n 
sylweddol yn ogystal ag economïau 
datblygiedig fel ein un ni. Mae’r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi 
ymdrechion i roi hyd yn oed mwy o hwb 
iddynt drwy nerth negodi cyfunol yr 
Undeb Ewropeaidd. Mae ein haelodaeth 
o’r UE yn golygu ein bod ni’n cyflawni 
mwy o fewn y WTO a chyrff rhyngwladol 
eraill fel aelodau llawn o’r Undeb 
Ewropeaidd, gyda chryfder cyfunol o 
500 miliwn person.

• Rydym ni’n cyflawni mwy o fewn 
Sefydliad Masnach y Byd a chyrff 
rhyngwladol eraill fel aelodau llawn o’r 
UE gyda chryfder cyfunol 500 miliwn o 
bobl na gyda 65 miliwn y DU. Byddwn 
yn pwyso ar gyfer gostyngiadau byd-

eang mewn cymorthdaliadau a thariffau 
allforio sy’n ystumio prisiau ac yn rhoi 
anfantais annheg i allforion economïau 
sy’n datblygu.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cefnogi negodiadau masnach 
yr Undeb Ewropeaidd gydag 
economïau sy’n datblygu megis 
India a’r gwledydd MERCOSUR 
America Ladin yn ogystal ag economïau 
datblygedig eraill. Rydym yn gefnogol 
iawn o negodiadau masnach a 
buddsoddiad gyda’r Unol Daleithiau, 
a gallai fod â gwerth hyd at £10 biliwn 
ychwanegol i economi’r DU bob 
blwyddyn, a’r cytundeb masnach rhwng 
Japan a’r UE, a allai gynyddu CMC y 
DU gan £5 biliwn y flwyddyn, gyda pob 
cytundeb yn creu miloedd o swyddi. 
Mi fydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gweithio i sicrhau bod safonau 
amgylcheddol, iechyd a diogelwch yn 
cael eu cynnal yn yr holl negodiadau 
masnach.

Dileu mân reolau a ‘meddwl yn 
fach’

• Busnesau bach a chanolig yw’r crewyr 
swyddi mwyaf yn economi’r DU, gan 
ddarparu dwy ran o dair o holl swyddi’r 
sector breifat. Bydd y Democratiaid 
Rhyddfrydol yn blaenoriaethu creu mwy 
o gyfleoedd ar gyfer busnesau bach a 
chanolig yn yr Undeb Ewropeaidd, gan 
gynnwys hyrwyddo mesurau i wella 
mynediad i arian Ewropeaidd.

• Byddwn yn cefnogi defnydd cyson yr 
egwyddor ‘meddwl yn fach yn gyntaf’ 
i leihau costau rheoli diangen yr Undeb 
Ewropeaidd, sy’n effeithio’n arbennig 
ar fusnesau sy’n llai o faint. Byddwn 
yn mynnu ar asesiadau effaith cyn i 
gynigion newydd ddod ymlaen ac eithrio 
busnesau llai o faint o’r ddeddfwriaeth lle 
y bo’n briodol. 



YN EWROP MEWN GWAITH12

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cefnogi cynrychiolaeth ar gyfer 
busnesau bach a chanolig yn holl 
negodi’r Undeb Ewropeaidd pan fydd 
sefydliadau sy’n cynrychioli cyflogwyr 
a gweithwyr yn cytuno ar gynigion 
deddfwriaethol a pholisi.  

• Mae busnesau bach o’r Almaen yn 
allforio llawer yn fwy na’u cymheiriaid yn 
y DU – o fewn y farchnad Ewropeaidd 
sengl ac o amgylch y byd. Er mwyn 
helpu ein busnesau bach i fanteisio ar 
fanteision yr Undeb Ewropeaidd, bydd y 
Democratiaid Rhyddfrydol yn hyrwyddo 
yn porth gwybodaeth o’r i gwmnïau 
bach sy’n hawdd ei ddefnyddio gyda 
mynediad at wybodaeth gan yr UE ac 
eraill sy’n gysylltiedig ag allforio, er mwyn 
sicrhau bod holl gwmnïau Prydeinig 
yn gwybod sut i gymryd mantais o’r 
farchnad sengl.  

• Rydym eisiau mwy o fentrau masnach 
a hyrwyddir gan Masnach a Buddsoddi 
y DU (UKTI) a llysgenadaethau’r DU yng 
ngwledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd, 
fel rhai’r sectorau carbon isel ac 
amgylcheddol lle mae’r DU yn gryf, 
wedi’u cynllunio’n benodol i alluogi i 
gwmnïau bach gwrdd â phrynwyr neu 
bartneriaid posibl – rôl cost-isel ond 
mwy uchelgeisiol.

Cyfuno tegwch gyda hyblygrwydd

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi deddfwriaeth cyflogaeth yr Undeb 
Ewropeaidd sy’n cynnal tegwch a 
diogelwch angenrheidiol gweithwyr, 
tra’n adnabod yr angen ar gyfer 
cystadleurwydd byd-eang.

Byddwn yn gweithio tuag at ddiwygio’r 
Gyfarwyddeb Oriau Gwaith i gael 
gwared ar ganlyniadau anfwriadol, fel 
nad yw’r Gyfarwyddeb yn afresymol o 
feichus, yn enwedig ar gyfer cwmnïau 

bach, meddygon ac ysbytai, tra’n sicrhau 
bod gan weithwyr wyliau rhesymol 
a seibiannau gorffwys. Byddwn yn 
amddiffyn yr eithriad o’r terfyn wythnos 
waith 48-awr a geisiwyd gan y DU a 15 
gwlad arall yn yr UE. 

Hyrwyddo arloesi mewn 
gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu

Mae hyrwyddo arweinyddiaeth y 
DU ym marchnad yr UE ar gyfer 
gwybodaeth, ymchwil ac arloesedd 
yn hanfodol i lwyddiant y DU yn y 
gystadleuaeth economaidd byd-eang, lle 
mae cyflymder y newid yn cyflymu bob 
blwyddyn.  

• Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau 
bod prifysgolion a chwmnïau’r DU 
yn parhau lwyddo wrth ennill cyllid 
ymchwil yr Undeb Ewropeaidd drwy 
achub y cyfleoedd o £60 biliwn o gyllid 
gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n cefnogi 
ymchwil a thechnoleg.

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cefnogi rheolau drwy gydol yr 
Undeb Ewropeaidd ar gyfer cynhyrchu 
cerbydau allyriadau isel, gan 
fanteisio ar fantais gystadleuol y DU 
ym marchnadoedd y byd. Bydd hyn yn 
ailfywiogi gweithgynhyrchu ‘gwyrdd’ 
yn y DU, yn creu swyddi ac yn cryfhau 
economi’r DU drwy leihau ein dibyniaeth 
ar olew ac yn y pen draw yn arbed arian 
i’r defnyddiwr.

  

Rhoi syniadau Prydain ar y farchnad 
yn gynt

Mae cyllid ymchwil a datblygu yr Undeb 
Ewropeaidd wedi’i gynllunio i bontio’r 
bwlch rhwng ymchwil a’r farchnad, 
gan droi dyfeisiadau a llwyddiannau 
technolegol Prydeinig yn nwyddau gyda 
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photensial masnachol go iawn i gwmnïau’r 
DU.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 
mwy o fynediad i gyfalaf a chymorth ar 
gyfer busnesau llai i droi llwyddiannau 
ymchwil yn lwyddiannau ar y farchnad 
– dull a yrrir gan y farchnad sy’n greu 
partneriaethau rhwng sefydliadau’r 
sector breifat ac aelodau’r UE i ddod â’r 
adnoddau sydd eu hangen at ei gilydd..  

Cefnogi bondiau prosiect ar gyfer 
isadeiledd hanfodol

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cefnogi’r fenter Banc Buddsoddi 
Ewrop (EIB) i ddatblygu bondiau 
prosiect Ewropeaidd er mwyn cyflymu 
datblygiad isadeiledd hanfodol a 
buddio diwydiant gwasanaethau ariannol 
y DU. Bydd hyn yn harneisio gallu yr 
EIB i ariannu benthyca ar gyfraddau is, 
creu llai o ddibyniaeth ar fanciau a chreu 
mwy o ddefnydd o farchnadoedd cyfalaf. 
Bydd yn galluogi datblygiad ffynonellau 
newydd o ynni a gridiau ynni a gwella 
rhwydweithiau band-eang, sydd ar hyn o 
bryd wedi’u cyfyngu gan ddiffyg cyfalaf, 
gan ysgogi twf a swyddi cynaladwy ar 
draws y DU.  



Pennod 03
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Trosedd a chyfiawnder 
Ymladd trosedd traws-ffiniol, gan amddiffyn eich 
hawliau dramor 

Nid yw trosedd yn aros wrth ffiniau. Mae gangiau troseddol, 
smyglwyr cyffuriau a masnachwyr dynol yn croesi ffiniau 
felly mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod rhaid 
i ddeddf-orfodaeth groesi ffiniau hefyd. Mae angen ar ein 
heddlu sefydliadau dial troseddwyr yr Undeb Ewropeaidd 
fel Europol sy’n helpu cydlynu’r brwydr yn erbyn gangiau 
troseddol traws-ffiniol, ac a dorrodd rhwydwaith bedoffiliaid 
ar-lein mwyaf y byd, gan achub 28 o blant bregus yn y DU. 
Defnyddiwyd y Warant Arestio Ewropeaidd i ddod â’r bomiwr 
a fethodd ar 21ain o Orffennaf,21 wedi methu awyren fomio 
Llundain Gorffennaf Hussain Osman nôl i’r DU o’r Eidal yn 
unig 2 fis i wynebu cyfiawnder. Cyn y Warant, gallai’r fath 
hynny o estraddodi gymryd blynyddoedd. Rydym eisiau 
mwy o gydweithredu i frwydro yn erbyn trosedd; byddai llai o 
gydweithredu dim ond o fudd i droseddwyr.

Pan fyddwch chi dramor, rydym ni am i’ch hawliau sifil 
sylfaenol deithio gyda chi. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau sicrhau, os ydych chi’n dioddef oherwydd trosedd 
neu os cewch chi eich arestio mewn gwlad UE arall, eich 
bod chi’n derbyn yr un cyngor sylfaenol, hawliau cyfreithiol a 
safonau triniaeth ag y byddech yn y DU.



YN EWROP MEWN GWAITH16

Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni:

• Llwyddodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Glymblaid i sicrhau bod 
Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i 
aros yn rhan o Europol ac i gadw’r 
Warant Arestio Ewropeaidd, er gwaethaf 
gwrthwynebiad gan lawer o Geidwadwyr 
ac UKIP. Defnyddiwyd y Warant Arestio 
Ewropeaidd i roi troseddwyr yn y 
carchar, dod â channoedd o dreiswyr, 
llofruddwyr a phedoffiliaid yn ôl i’r DU 
i wynebu cyfiawnder, ac anfon dros 
bedair mil o bobl a ddrwgdybir yn ôl i’w 
gwledydd eu hunain.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
Senedd Ewropeaidd wedi sicrhau cyllid 
gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer 
systemau sy’n rhybuddio am blant 
ar goll, sy’n galluogi cyflwyno llinellau 
cymorth plant coll.

• Ymgyrchodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd yn 
llwyddiannus dros gyfreithiau newydd 
gan yr Undeb Ewropeaidd i ddial 
ar masnachwyr dynol drwy llynhau 
dedfrydu a gwella cydweithrediad 
heddlu yr UE.

• Cefnogodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd reolau newydd 
a fydd yn gwarantu dioddefwyr Prydeinig 
o drosedd mewn gwledydd UE eraill 
fynediad at wasanaethau cymorth i 
ddioddefwyr yn rhad ac am ddim. 

• Cefnogodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd gyfreithiau 
newydd, sy’n gwarantu hawliau sylfaenol 
fel yr hawl i ddehongliadau iaith Saesneg 
o ansawdd da a chyngor cyfreithiol ar 
gyfer dinasyddion Prydeinig sy’n cael eu 
harestio yng ngwledydd eraill yr UE.       

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y llywodraeth glymblaid yn cefnogi 

deddfwriaeth y DU ar gyfer prawf 
cymesuredd ac rydym yn pwyso dros 
weithredu hyn ar draws yr Undeb 
Ewropeaidd i sicrhau na ddefnyddir y 
Warant Arestio Ewropeaidd ar gyfer mân 
droseddau ac fel y gellir ei wrthod lle ceir 
posibilrwydd y gallai hawliau’r diffynnydd 
cael eu torri.

Sut mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisiau brwydro yn 
erbyn mwy o drosedd ac amddiffyn 
eich hawliau

Brwydro yn erbyn mwy o drosedd

• Mi fydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd yn pwyso 
am system Undeb Ewropeaidd sy’n 
rhybuddio am blant ar goll i gael ei roi 
ar waith yn gyflym er mwyn sicrhau 
bod ymdrech ledled yr UE yn cael ei 
gydgysylltu a’i gynnal ar unwaith pan 
fydd plentyn yn mynd ar goll.

• Byddwn yn cefnogi mesurau i frwydro 
yn erbyn twyll, llygredigaeth ac 
osgoi trethdalu traws-ffiniol. Mae’r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn croesawu 
cynnig newydd y Comisiwn Ewropeaidd 
ar ymladd gwyngalchu arian a 
byddwn yn gweithio i sicrhau y caiff ei 
weithredu’n gyflym. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
Senedd Ewropeaidd yn cytuno gyda 
Biwro Personau Colll y DU y dylid 
sefydlu cronfa ddata Undeb Ewropeaidd 
o gyrff anadnabyddus i helpu teuluoedd i 
chwilio am eu hanwyliaid ar goll.

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd yn cefnogi 
gwaith y Canolfan Trosedd Seiber 
Ewropeaidd newydd (EC3), sy’n seiliedig 
o fewn Europol i helpu cydgysylltu ein 
hamddiffynfeydd gyda’n partneriaid 
Ewropeaidd yn erbyn y nifer cynyddol 
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o seiber-ymosodiadau sy’n bygwth ein 
diogelwch. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 
i amddiffyn plant ar-lein yn fyd-eang fod 
yn flaenoriaeth i’r Undeb Ewropeaidd 
a byddwn yn cefnogi trafod parhaus â 
busnes a sefydliadau sy’n weithredol 
ar-lein i hyrwyddo hunan-reoleiddio 
a gweithredu i amddiffyn plant a 
defnyddwyr ifanc y rhyngrwyd.

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
gweithio i ehangu system wybodaeth 
cofnodion troseddol yr Undeb 
Ewropeaidd (ECRIS) fel bod ein 
heddlu yn cael gwell gwybodaeth 
am droseddwyr posibl, tra’n parchu 
preifatrwydd unigolion, p’un bynnag eu 
cenedligrwydd. 

Amddiffyn eich hawliau

• Rydym yn cefnogi cyfranogiad y DU 
mewn mesurau pellach i sicrhau bod os 
cânt eu dal mewn achosion troseddol 
yng ngwledydd eraill yr UE, caiff 
Prydeinwyr driniaeth deg a threial teg.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi’r Warant Arestio Ewropeaidd fel 
offeryn hanfodol i ymladd trosedd – ond 
mae’n rhaid ei ddefnyddio mewn ffordd 
gymesur. Rydym yn cefnogi defnydd 
ohono ar gyfer arestio ac euogfarnu’r 
rhai a ddrwgdybir, nid yn unig i gyfweld 
ag unigolion fel tystion. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi gweithredu ‘Eurobail’ yn llawn 
i ganiatáu i ddinasyddion Prydeinig 
sydd wedi’u harestio mewn gwlad 
Ewropeaidd arall i wasanaethu eu 
mechnïaeth yn ôl yn y DU yn hytrach 
na gorfod wynebu aros mewn carchar 
dramor am amser hir, fel oedd yn wir 
yn achos Andrew Symeou a oedd 
dan warchodaeth yng Ngwlad Groeg 
am ddwy flynedd cyn cael ei brofi’n 

ddiniwed. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 
i’r DU ail-ymuno â system yr Undeb 
Ewropeaidd o drosglwyddo dedfrydau 
digarchar megis bod dan prawf, fel y 
gellir trosglwyddo dinasyddion Prydeinig 
sy’n gwasanaethu dedfrydau cymunedol 
mewn gwledydd eraill yn ôl i’r DU i 
gwblhau eu dedfryd.

Cryfhau rheol y gyfraith

Mae’n rhaid i wledydd fodloni meini 
prawf llym ar rheol y gyfraith, prosesau 
democrataidd a hawliau sifil cyn ddod yn 
aelod o’r Undeb Ewropeaidd. Mae hyn 
wedi helpu trawsnewidiad rhyfeddol o 
unbennaeth i ddemocratiaeth yn Sbaen, 
Portiwgal, y Groeg a hen wledydd 
Gomiwnyddol dwyrain Ewrop. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 
system gryfach ar gyfer sicrhau bod 
aelodau yn cynnal safonau uchel o 
ran rheol y gyfraith, hawliau dynol a 
democratiaeth ar ôl iddynt ymuno â’r 
Undeb Ewropeaidd.  



Pennod 04
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Yr amgylchedd
Amddiffyn yr amgylchedd a chreu twf gwyrdd 

Mae gan newid hinsawdd a diraddiad amgylcheddol gost 
economaidd a chymdeithasol enfawr – ond mae ymdrin â 
nhw yn gyfle busnes enfawr. Mae buddsoddiadau mewn 
technoleg werdd yn Tsieina a’r Unol Daleithiau eisoes yn 
trechu rheini yn Ewrop. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cydnabod bod bod rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn rhoi 
inni farchnad fwy o lawer ar gyfer allforion ‘technoleg lân’ 
Prydain, a cronfa fwy o adnoddau i fuddsoddi mewn ymchwil 
ac arloesi. Bydd targedau amgylcheddol UE uchelgeisiol 
o fudd i’r DU drwy ddod â mwy o dwf gwyrdd a swyddi 
gwyrdd. 

Mae ymdrin â newid hinsawdd a diogelu’r amgylchedd yn 
flaenoriaethau Democratiaid Rhyddfrydol ers tro byd. Ni oedd 
y prif blaid gyntaf yn y DU i alw am gyfamod cyfreithiol-rwym 
newid hinsawdd rhyngwladol. Ac oherwydd nid yw llygredd 
yn dangos parch at ffiniau cenedlaethol, rydym am wneud 
hyd yn oed mwy i weithio gyda’n cymdogion Ewropeaidd i 
ddiogelu’r moroedd, afonydd, cefn gwlad a’n hawyrgylch. A 
phan mae Europe yn gosod safonau amgylcheddol cryf ar 
gyfer gweddill y byd i’w dilyn, mae’n rhoi mantais gystadleuol 
i’n busnesau gwyrdd ar lwyfan y byd hefyd.
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Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd ac yn y 
llywodraeth glymblaid wedi bod yn 
rhan bwysig o gytuno ar safonau 
newydd ar effeithlonrwydd ynni. Mi 
fydd rhain yn datgloi buddsoddiadau 
mewn technolegau arbed ynni, sicrhau 
gostyngiadau dramatig mewn gwastraff 
ynni ac yn lleihau biliau ynni.

• Ar adeg pan mae biliau tanwydd yn 
cynyddu, mae Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd wedi helpu 
cyflwyno safonau effeithlonrwydd 
tanwydd uchelgeisiol ar gyfer 
ceir a faniau. Mae’r rhain yn lleihau 
mewnforion olew ac yn arbed arian i 
unigolion a busnesau. 

• Mae Gweinidog y Democratiaid 
Rhyddfrydol Ed Davey wedi bod yn 
arwain llywodraethau Ewropeaidd wrth 
hyrwyddo targed gostyngiad o 40% 
ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr yn 
yr Undeb Ewropeaidd erbyn 2030, 
yn wyneb gwrthwynebiad anodd o 
bleidiau nad sy’n pryderu cymaint am yr 
amgylchedd.

• Oherwydd y Dem Rhydd yn y 
llywodraeth glymblaid, mae’r DU 
nawr yn arwain y byd o ran denu 
buddsoddiad ar gyfer ynni gwynt 
alltraeth, yn ail ar gyfer biomas a’r 
pumed yn fyd-eang ar gyfer ynni 
adnewyddadwy yn gyffredinol.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
creu Cynllun Masnachu Allyriadau’r 
Undeb Ewropeaidd ar gyfer nwyon tŷ 
gwydr, y mwyaf o’i fath yn y byd ac yn 
hanfodol i annog busnesau i frwydro 
yn erbyn newid hinsawdd a chreu twf 
carbon isel. 

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
safiad cryf yr Undeb Ewropeaidd mewn 
trafodaethau newid hinsawdd byd-eang, 

sefydlu Kyoto Protocol yn gyntaf ac 
wedyn yn 2011 ymrwymiad rhyfeddol 
byd-eang i gytuno ar gytundeb 
hinsawdd newydd, gan gynnwys pob 
gwlad yn y byd. 

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gryf mesurau’r Undeb Ewropeaidd 
i gadw coed anghyfreithlon allan 
o’r fasnach rhyngwladol – yn helpu 
i leihau datgoedwigo byd-eang, 
ymladd newid hinsawdd a sicrhau 
bod gwledydd tlawd yn elwa o reoli 
coedwigoedd cynaladwy.

Sut mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol am i’r Undeb 
Ewropeaidd i wneud hyd yn oed 
mwy i ddiogelu’r amgylchedd

Creu mwy o swyddi gwyrdd

• Mae’r sector ynni adnewyddadwy 
bellach yn cyflogi tair gwaith cymaint o 
bobl na diwydiant glo’r DU a gallai greu 
tua 200,000 o swyddi newydd dros y 
degawd nesaf.

• Ar adeg llymder ariannol, bydd 
Democratiaid Rhyddfrydol yn gweithio 
ar gyfer buddsoddiad yr Undeb 
Ewropeaidd mewn atebion carbon-
isel cael eu defnyddio’n fwy effeithlon a 
gyda gwell dealltwriaeth a defnydd mwy 
effeithiol o’r arian sydd eisoes ar gael, yn 
arbennig cronfeydd strwythurol yr UE ar 
gyfer effeithlonrwydd ynni.  

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
Senedd Ewropeaidd yn gwthio am fwy o 
gysylltiadau grid rhyngwladol rhwng 
gwledydd Ewrop, gan gynnwys Prydain 
a Ffrainc, er mwyn sicrhau y gallwn 
cwrdd â’n targedau newid hinsawdd 
yn gyflymach ac am gost is. Byddai 
‘SuperGrid’ Ewropeaidd yn dod â biliau 
is i’r DU a’r gwell gwerth o adnoddau 
adnewyddadwy’r DU drwy rannu 
adnoddau egni, cronfeydd wrth gefn 
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a ffynonellau pŵer newidiol fel gwynt, 
mewn modd mwy effeithlon.  

Polisi ynni a newid hinsawdd mwy 
uchelgeisiol

• Mae’r angen i frwydro yn erbyn newid 
hinsawdd yn fwy o frys nag erioed. Cred 
y Democratiaid Rhyddfrydol yw dylai’r 
Undeb Ewropeaidd ddilyn arweiniad 
y DU yn ei pholisi hirdymor newid 
hinsawdd a lleihau allyriadau nwyon 
tŷ gwydr gan o leiaf 50% erbyn 2030. 
Bydd hyn yn rhoi sicrwydd tymor hir i 
fuddsoddwyr mewn technolegau carbon 
isel, annog arloesedd diwydiannol a rhoi 
llawer mwy o ddylanwad i Ewrop yn y 
trafodaethau newid hinsawdd byd-eang 
a drefwnyd i orffen yn 2015. 

• Mae angen diwygio System Masnachu 
Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd, y 
farchnad carbon cyntaf a mwyaf yn y 
byd, fel mater o frys. Mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisiau cryfhau’n frys y 
mecanwaith, gyda mwy o hyblygrwydd 
i ymateb i newid economaidd a delio 
â’r gormodedd presennol o lwfansau 
carbon, gan anfon neges gyson, cryf a 
chadarnhaol i fuddsoddwyr.

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i gefnogi polisi effeithlonrwydd 
ynni uchelgeisiol ar lefel Ewropeaidd 
oherwydd ei bod yn allweddol i 
gynaladwyedd, cystadleurwydd a 
diogelwch ynni. Mae astudiaethau yn 
dangos mai gan adeiladau y potensial 
cost-effeithiol mwyaf. Felly byddwn yn 
cefnogi polisïau UE’r dyfodol a fydd 
yn gwneud ein cartrefi’n wyrddach, 
yn gynhesach ac yn rhatach i’w 
gwresogi. 

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
gwthio am labelu ynni Ewropeaidd 
gwell i annog cynhyrchu a gwerthu 
offer mwy effeithlon. Yr ydym hefyd 

am gyflwyno safonau allyriadau 
tynnach ar gyfer ceir a faniau i dorri 
CO2, lleihau dibyniaeth ar olew wedi’i 
fewnforio a rhoi arian yn ôl ym mhocedi’r 
gyrwyr. 

• Byddwn yn parhau i gefnogi datblygiad 
technoleg dal a storio carbon i 
ddefnyddio tanwyddau ffosil fel glo yn 
lân ac i leihau allyriadau o brosesau 
diwydiannol fel sment.  

Mwy o ynni adnewyddadwy

• Ynni adnewyddadwy yw adnodd ynni 
cenedlaethol mwyaf y DU, ac mae hi 
eisoes wedi dod â dros 35,000 o swyddi 
i economi’r DU, â nifer ohonynt mewn 
ardaloedd â diweithdra uchel. Er mwyn 
manteisio’n effeithlon ar ynni gwynt 
alltraeth mae’n rhaid cydweithredu 
a chydgysylltu â gwledydd eraill 
Môr y Gogledd. Mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisiau gweld polisi 
Ewropeaidd hirdymor cadarnhaol, 
sefydlog sy’n cefnogi datblygiad 
a defnydd ynni adnewyddadwy 
i uchafu’r cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddwyr y DU, busnesau Prydeinig 
yn y gadwyn gyflenwi a swyddi gwyrdd. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau annog ymchwil a chynhyrchu 
biodanwyddau sy’n wirioneddol 
gynaladwy fel rhai a grëwyd o laswellt 
neu wastraff. Mae’r cymorthdaliadau 
presennol ar gyfer biodanwyddau 
trafnidiaeth a gynhyrchir o gnydau 
sy’n cystadlu â chynhyrchu bwyd 
(biodanwyddau ‘cenhedlaeth gyntaf’ fel 
olew palmwydd) yn gwthio prisiau bwyd 
byd-eang ac yn gyrru datgoedwigo, ac 
na ddylent barhau y tu hwnt i 2020. 
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Mwy o amddiffyniad i’r amgylchedd 
naturiol

• Yn fyd-eang, mae economïau a 
lles dynol yn dibynnu ar iechyd yr 
amgylchedd naturiol; amcangyfrifir bydd 
costau colled bioamrywiaeth a niwed 
i’r ecosystem yn cyrraedd 18 y cant o’r 
allbwn economaidd byd-eang erbyn 
2050. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
gefnogi diwygio polisïau datblygu’r 
UE i gefnogi’r nod rhyngwladol o leiaf 
haneru’r cyfradd o golled o holl 
gynefinoedd naturiol erbyn 2020.

• Mae Ewrop yn mewnforio nwyddau 
o wledydd tramor fel pren, olew 
palmwydd, metelau, mwynau a 
thanwyddau ffosil, sy’n gallu achosi 
difrod amgylcheddol sylweddol 
yn y gwledydd cynhyrchu. Mae’r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn awyddus 
i annog defnydd cynaladwy gan 
aelodau’r Undeb Ewropeaidd, er 
enghraifft drwy wella effeithlonrwydd 
adnoddau a defnyddio polisïau caffael 
cyhoeddus a mesurau eraill i ddod o hyd 
i nwyddau cynaladwy. 

• Byddwn yn dadlau dros yr Undeb 
Ewropeaidd i gefnogi’r targed o atal 
datgoedwigo net ledled y byd erbyn 
2020 ac i lunio cynllun gweithredu 
ar amaethyddiaeth, datgoedwigo a 
masnach. Byddwn hefyd yn pwyso ar 
gyfer gweithredu mwy effeithiol i frwydro 
yn erbyn masnachau anghyfreithlon 
bywyd gwyllt, pysgod a phren, gan 
gynnwys llenwi’r cloerdyllau yn Rheoliad 
Pren yr UE.

• Mae’r Undeb Ewropeaidd a’i gwledydd 
– a arweiniwyd gan Brydain – yn rhoi 
cymorth sylweddol i wledydd datblygol. 
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol am i’r 
Undeb Ewropeaidd dynnu cymorth 
datblygu oddi wrth technolegau 
amgylcheddol niweidiol a buddsoddi 
mwy mewn cynhyrchu ynni glân. Bydd 

hyn yn cefnogi busnes gwyrdd y DU ac 
yn bodloni ymrwymiadau rhyngwladol 
presennol i helpu gwledydd tlotach â 
lliniaru ac ymaddasu â newid hinsawdd.
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Y system ariannol
Adeiladu economi gryfach a thecach

Mae’r argyfwng ariannol diweddar wedi effeithio ar bob 
gwlad yn Ewrop, mawr a bach, cyfoethog a thlawd. Tra 
bu’r Llywodraeth Glymblaid yn y DU wedi angen gwneud 
y penderfyniadau anodd sydd angen i adeiladu system 
ariannol mwy diogel ac economi gryfach gartref, dangosodd 
yr argyfwng hefyd bod ansefydlogrwydd ariannol yn 
croesi ffiniau. Mae angen inni i’r Ewrodir gymryd rhai 
penderfyniadau anodd. Mae angen rheolau cyffredin ar 
draws Ewrop i afael â’r problemau o fewn y system ariannol 
ehangach, yn hytrach na 28 ymateb cenedlaethol gwahanol. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y bydd ffyniant 
cynaladwy bob amser mewn perygl heb system ariannol 
sefydlog a dylai’r DU dangos y ffordd fel arweinydd byd-
eang mewn gwasanaethau ariannol – safbwynt y gellir ond ei 
gynnal tra rydym dal yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd. Heriau’r 
dyfodol yw sicrhau sefydlogrwydd a manteisio ar botensial 
ein sector ariannol i greu swyddi a thwf ar draws y DU. Mae 
angen inni hefyd sicrhau mwy o degwch mewn trethiant, 
yn enwedig ar gyfer cwmïnau amlwladol mawr; ni ddylent 
fanteisio ar fylchau treth traws-ffiniol ac osgoi talu treth mewn 
gwledydd lle maent yn gwneud elw mawr. 
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Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd, arweiniwyd 
gan Sharon Bowles ASE (cadeirydd 
Pwyllgor Ariannol ac Economaidd 
dylanwadol yr Senedd) wedi bod yn 
allweddol wrth greu rheolau newydd, 
sy’n gwneud banciau a diwydiannau 
ariannol eraill yn fwy diogel drwy 
gyfyngu arferion peryglus, a sicrhau eu 
bod yn cadw mwy o arian wrth gefn 
er mwyn iddynt hwy, yn hytrach na’r 
trethdalwr, cwmpasu eu colledion os yw 
problemau’n codi. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd wedi helpu 
gwthio diwygiadau fydd yn helpu 
busnesau bach ennill benthyciadau 
hanfodol gan fanciau yn ogystal â 
chodi arian o gronfeydd cyfalaf menter 
a marchnadoedd stoc busnes bach 
penodol. 

• Ymgyrchodd y Democratiaid 
Rhyddfrydol yn y Senedd Ewropeaidd yn 
llwyddiannus dros gyflwyno tryloywder 
treth newydd ar gyfer cwmïnau 
amlwladol, gan gynnwys banciau a 
diwydiannau echdynnol, i ddangos 
faint o dreth y maent yn talu mewn 
gwahanol wledydd. Bydd hyn yn helpu i 
sicrhau bod busnesau yn talu eu ffordd 
mewn gwledydd tlotach ond adnodd-
gyfoethog. 

• Mae rheolau newydd ar bonysau 
bancwyr, a wthiwyd gan y Democratiaid 
Rhyddfrydol yn y Senedd Ewropeaidd, 
wedi’u cyflwyno a fydd yn cyfyngu’r 
potensial am fargeinion enfawr ar gyfer 
bancwyr sydd wedi methu. Dim mwy o 
wobrau ar gyfer methiant.

• Mae bron i hanner o fasnach Cymru 
gyda’r gweddill yr Undeb Ewropeaidd. 
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi 
bod ar flaen y gad ag ymdrechion i basio 

rheolau newydd i sefydlogi’r Ewrodir 
i atal argyfwng a allai fygwth economi 
Prydain yn y dyfodol.  

Sut mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisiau adeiladu system 
ariannol cryfach, mwy diogel

Creu system ariannol fwy diogel

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i weithio i greu sector ariannol 
mwy diogel a sicrhau ansawdd 
rheoleiddio gwell er mwyn diogelu’r 
economi, busnesau a swyddi.

Sicrhau bod cyllid yn gweithio ar 
gyfer swyddi a thwf

• Yn y DU, mae ein busnesau yn rhy 
ddibynnol ar fanciau, sy’n darparu 80% 
o fenthyciadau ar gyfer cwmnïau bach 
a chanolig. Mae hyn wedi cael effaith 
difrifol ar ariannu busnesau a chreu 
swyddi wrth i gwmnïau cael trafferth i 
sicrhau benthyca gan fanciau wedi’u 
handwyo gan yr argyfwng economaidd. 
Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi dewisiadau amgen i ariannu 
banc tymor byr ar gyfer cwmnïau 
bach a chanolig drwy gyllid tymor hir 
wedi’i gynllunio i ddarparu benthyca 
sefydlog a diogel i fusnesau. 

Cyfiawnder treth

• Dylai cwmïnau amlwladol weithredu 
ar gae chwarae gwastad â busnesau 
lleol drwy dalu eu cyfran deg o drethi. 
Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i bwyso ar lefel Ewropeaidd a 
rhyngwladol ar gyfer rheolau newydd a 
fydd yn gorfodi i gwmnïau mawr dalu 
trethi teg i’r gwledydd lle maent yn 
gweithredu. Ni all weithrediad ar lefel 
genedlaethol yn unig ymdrin â’r broblem 
ryngwladol hon.
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Bancio tecach

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gweithio i sicrhau dogfennau 
gwybodaeth clir a dealladwy ledled 
yr UE sy’n egluro’r risgiau a’r costau 
cysylltiedig wrth brynu amrywiaeth eang 
o gynhyrchion ariannol fel yswiriant 
bywyd.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
brwydro dros reolau tecach a fydd 
yn atal trin marchnadoedd ynni ac 
ariannol fel y dinoethwyd gan y sgandal 
LIBOR ac ymchwiliad sefydlogi Olew 
Brent, gan sicrhau ad-daliadau morgais 
a phrisiau tanwydd tecach ar gyfer 
defnyddwyr. 

• Dan reolau’r Undeb Ewropeaidd, nid 
yw trosglwyddo arian rhwng cyfrifon 
banc mewn gwahanol wledydd yn yr 
Ewrodir yn wynebu unrhyw gostau 
trafod. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn ymgyrchu i ymestyn y system hon i’r 
DU a gwledydd Ewropeaidd eraill nad 
sydd yn yr Ewrodir, a fydd yn helpu 
dinasyddion Prydain, gan gynnwys 
y rhai sy’n byw yng ngwledydd eraill 
yr UE sydd eisiau danfon arian i a 
derbyn arian o’r DU, megis myfyrwyr, 
dinasyddion Prydeinig sy’n gweithio 
dramor ac aelodau o’r teulu sydd wedi 
ymddeol.  

Helpu ein cymdogion i sefydlogi’r 
Ewro

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
ymrwymedig i helpu i sefydlogi’r 
Ewro a sicrhau ei bod yn llwyddo. Mae 
adferiad economaidd y DU yn dibynnu 
ar Ewrodir sefydlog a ffyniannus.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
credu nad ydyw o fydd cenedlaethol 
i Brydain ymuno â’r Ewro yn y dyfodol 
rhagweladwy.
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Hawliau defnyddwyr
Bargen well a thecach ar gyfer defnyddwyr

Mae diogelu defnyddwyr yn gonglfaen i farchnad sengl 
yr Undeb Ewropeaidd. Mae busnesau yn elwa o un set o 
reolau dibynadwy ar draws 28 o wledydd. Mae defnyddwyr 
wedi manteisio ar wasanaethau a nwyddau rhatach, mwy o 
ddewis, amddiffyniad uwch ar gyfer teithwyr trên ac awyren a 
thaliadau ffôn symudol rhatach dramor. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymrwymedig i wella 
diogelu defnyddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd ymhellach – 
rhywbeth ni ellir fyth ei warantu os fyddwn yn gadael. Rydym 
am i ddinasyddion Prydeinig fwynhau’r un safonau uchel o 
amddiffyniad ag y maent wrth bryn nwyddau o Sheffield neu 
Stockholm, neu’n teithio i Blackpool neu Benidorm. 



YN EWROP MEWN GWAITH30

Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni:

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd, yn wyneb 
gwrthwynebiad UKIP, wedi helpu 
sicrhau gostyngiad o 80% ers 2007 
i daliadau ffonio, SMS a data ar 
eich ffôn symudol wrth deithio yng 
ngwledydd eraill yr UE. Mae taliadau 
crwydro data 91% yn rhatach nag yn 
2007. 

• Roedd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd yn allweddol 
wrth sicrhau cyfreithiau newydd a 
daeth â thaliadau gwyliau cudd i 
ben a sicrhau bod y pris llawn yn glir o’r 
cychwyn cyntaf pan ydych yn archebu 
teithiau hedfan neu gwyliau ar-lein, bod 
gennych hawl i ad-daliad o fewn 14 
diwrnod a nid oes rhaid wynebu taliadau 
gormodol wrth ddefnyddio cerdyn 
credyd.

• Ymgyrchodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd ar y cyd 
â’r elusen Prydeinig Guide Dogs ar 
gyfer cyflwyno systemau rhybuddio ar 
gerbydau trydan i gadw pobl ddall yn 
ddiogel ar y ffordd drwy sicrhau bod 
y cerbydau tawel hyn yn creu sŵn sy’n 
galluogi i bobl dall a’r phrin eu golwg eu 
clywed yn agosáu.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi 
amddiffyn yn llwyddiannus raglen 
‘Rhyngrwyd Mwy Diogel’ yr Undeb 
Ewropeaidd, sy’n gweithio gyda 
diwydiant i hyrwyddo amgylchedd ar-
lein mwy diogel ar gyfer defnyddwyr 
y rhyngrwyd drwy godi ymwybyddiaeth 
cyhoeddus, ymladd cynnwys 
anghyfreithlon a threchu ymddygiad 
niweidiol ar-lein tra’n lledaenu 
gwybodaeth ynglŷn â diogelwch ar y 
rhyngrwyd ar draws Ewrop.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
diwygiadau i reolau tybaco yr Undeb 
Ewropeaidd a fydd yn cyflwyno 
rhybuddion iechyd gorfodol ar 65% 
o wyneb pecynnau sigaréts a thybaco 
dreigl.

Sut mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau cryfhau ymhellach eich 
hawliau fel defnyddiwr

Diweddu’r twyll crwydro yn 
gyfangwbl

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
ymgyrchu i ddileu taliadau crwydro 
ffôn symudol unwaith ac am byth felly 
pan fyddwch yn mynd ar wyliau yn Ewrop, 
byddwch yn gallu galw ffrindiau a theulu 
neu chwilio ar y rhyngrwyd ar ddim mwy o 
gost nag yn y DU.

Diogelu chi pan ewch chi ar wyliau

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi mwy o amddiffyniad i hawliau 
pobl ar wyliau i iawndal os aiff eich 
cwmni gwyliau i’r wal neu os yw’r 
gwyliau a ddarparwyd gennynt yn siomi’r 
disgwyliadau. 

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
gweithio i sicrhau eich bod chi’n cael 
eich amddiffyn yn llawn pan ydych 
yn hedfan trwy gyflwyno mesurau sy’n 
golygu na fydd cwmnïau awyren yn gallu 
osgoi talu iawndal drwy esgusodion fel 
problemau mecanyddol a ellir eu hosgoi 
ac mae’n ofynnol i esbonio i deithwyr 
pam maent yn cael eu hoedi am fwy na 
hanner awr, gan roi diwedd ar arosiadau 
ansicr a rhwystredig yn eistedd ar y 
rhedfa neu yn y lolfa ymadael.
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Cadw defnyddwyr yn iach

Mae’r sgandal cig ceffyl yn dangos bod 
angen brys ar gyfer safonau uwch o 
arolygiadau bwyd ledled yr Undeb 
Ewropeaidd. Bydd y Democratiaid 
Rhyddfrydol yn cefnogi labeli bwyd gwell 
â’r gwlad tarddiad arnynt, cyhoeddi 
adroddiadau a sgoriau arolygu a 
rhybuddion ledled yr UE lle amheuir 
achosion o gamweithredu.

Iawndal haws

Ar hyn o bryd mae’n anodd i ddefnyddwyr 
i gael digon o iawndal pan fydd 
pobl yn dioddef colledion oherwydd 
camarfer, fel pan oedd JJB Sports yn 
euog o sefydlogi pris crysau Lloegr replica 
a werthwyd i ddefnyddwyr. Byddwn 
yn cefnogi rheolau newydd a fydd yn 
hwyluso ddefnyddwyr i gymryd achosion 
gyda’i gilydd, lleihau’r nifer o achosion llys 
a thorri costau ar gyfer yr hawlwyr. 

Gwell diogelwch ar-lein i 
ddefnyddwyr

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
gwthio i’r UE gymryd rhan flaenllaw yng 
ngweithredu cydgysylltiedig byd-eang 
i afael â materion yn ymwneud â 
gamblo ar-lein megis osgoi talu treth, 
sefydlogi gemau, gwyngalchu arian a 
gamblwyr sy’n rhy ifanc.

Gwell diogelwch ar gyfer anifeiliaid

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi cyflwyno cyfraith lles anifeiliaid 
cynhwysfawr newydd i hyrwyddo’r 
safonau lles anifeiliaid uchaf posib ar 
draws yr Undeb Ewropeaidd. Byddai hyn 
yn ymdrin â delio bywyd gwyllt i mewn 
i’r Undeb Ewropeaidd, a sefydlu safonau 
gofynnol ar gyfer bridio a gwerthu cathod 
a chŵn.
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Amaethyddiaeth, datblygu 
gwledig a physgodfeydd
Dyfodol mwy cynaladwy ar gyfer cymunedau a busnesau gwledig

Mae cyfoeth naturiol ein cefn gwlad yn darparu ar ein cyfer 
ac yn hanfodol i’n twf a’n lles yn y dyfodol. Cyfanswm 
gwerth yr adnoddau naturiol o’r fath i economi’r DU oedd 
bron i £35 biliwn yn 2011. Ond mae hyn dan fygythiad gan 
newid hinsawdd, sydd wedi arwain at bwysau cynyddol ar 
adnoddau dŵr ar draws Ewrop. Erbyn 2007, roedd prinder 
dŵr wedi effeithio ar o leiaf 11% o boblogaeth Ewrop a 17% 
o’i diriogaeth. Mae Fforwm Economaidd y Byd yn amlygu 
diogelwch dŵr fel un o’r pum risg uchaf ar gyfer arweinwyr 
busnes dros y 10 mlynedd nesaf, sy’n bygwth swyddi a 
bywoliaethau. 

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod angen 
ar bolisïau cynhwysfawr a chynaladwy er mwyn ymdrin 
â’r problemau hyn. Rydym yn ategu cefnogaeth ar gyfer 
cymunedau a busnesau gwledig yn benodol er mwyn 
diogelu’r amgylchedd naturiol a gwella bioamrywiaeth, 
tirwedd a threftadaeth, rheoli dŵr a gweithgarwch 
economaidd lleol, gan gynnwys twristiaeth.
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Beth mae’r Democratiaid Rhyddfry-
dol eisoes wedi cyflawni
• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y 

Senedd Ewropeaidd wedi cefnogi’n 
gryf diwygio’r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin yr Undeb Ewropeaidd. 
Anelir mwy na hanner o arian y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin yn awr tuag 
at wasanaethau amgylcheddol a 
threchu newid hinsawdd. Bydd rhaid i 
ffermwyr a llywodraethau cenedlaethol 
ganolbwyntio ar reoli tir sy’n fwy 
cynaladwy. Yn gyffredinol, roedd y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin arfer cymryd 
75% o gyllideb yr Undeb Ewropeaidd. 
Yn 2012, roedd hynny dim ond yn 41%. 
Mae cymorth i ffermydd wedi’i resymoli 
ar draws yr Undeb Ewropeaidd, gan 
ddileu yn raddol bron pob un taliad 
hanesyddol neu cynhyrchu. Bydd 
gwella’r amgylchedd gan ffermwyr 
bellach yn orfodol.

• Cyflwynodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
diwygiad i’r Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin, a fydd yn ailadeiladu stociau 
pysgod, rhoi diwedd i daflu, datganoli 
penderfyniadau dydd i ddydd i gyrff 
rhanbarthol sy’n cynnwys pysgotwyr a 
gwyddonwyr, a sicrhau bod gan Ewrop 
bolisi pysgota cynaladwy ar gyfer y 
dyfodol, a fydd yn galluogi cymunedau 
pysgota yn y DU i ffynnu. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
y Senedd Ewropeaidd wedi llwyddo 
negodi newidiadau i reolau’r UE ar 
bopeth o uchderau lorïau i feiciau cwad 
a byddai wedi llethu busnesau gwledig 
gyda chostau afresymol. A sicrhawyd 
eithriadau o brofion MOT gennym ar 
gyfer trelars da byw bach a thractorau 
cyflym.

• Cyflawnodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd reolau ar gyfer 
system arolygu hylendid cig gwell a mwy 
cost-effeithlon, gan gydbwyso’r awydd 

i sicrhau safon uchel o ansawdd bwyd 
â’r angen i ddiogelu’r gymuned ffermio o 
reoliad afresymol o feichus.

Sut mae’r Democratiaid Rhyddfry-
dol yn y Senedd Ewropeaidd eisiau 
gwneud mwy ar gyfer cymunedau 
gwledig
Diwygio pellach i’r Polisi Ama-
ethyddol Cyffredin
• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau 

diwygiad parhaus o’r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin, gan ddileu’r cymorthdaliadau 
cynhyrchu ac allforio sy’n weddill a 
datblygu ffyrdd newydd o sicrhau bod 
atebion amgylcheddol cynaladwy 
i’r galw cynyddol am fwyd. Rydym 
eisiau mwy o ddatganoli ym mholisi 
amaethyddol, gan sicrhau cefnogaeth 
barhaus ar gyfer cymunedau gwledig, 
yn enwedig yr ucheldir ac ardaloedd 
llai ffafriol, ac adolygiad canol tymor yn 
2017.

• Rydym ni eisiau diogelu cyllid ar gyfer 
ymchwil i gynhyrchu bwyd cynaladwy, 
newid hinsawdd a rheoli dŵr ac iddo 
gael ei drosglwyddo i raglen ymchwil yr 
Undeb Ewropeaidd.

• Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gwthio am fwy o hyblygrwydd a 
dewis llawer ehangach o opsiynau 
amgylcheddol, ac am fwy o ymchwil i 
fodel amaeth mwy cynaladwy, a allai 
wella rheoli dŵr a phridd drwy dalu am 
wasanaethau amgylcheddol.

Diwydiant pysgota mwy cynaladwy
• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 

eisiau gweld diwydiant pysgota mwy 
cynaladwy yn y DU ar gyfer cymunedau 
pysgota ac ar gyfer cyflenwadau bwyd 
y dyfodol. Mae adfer stociau pysgod yn 
flaenoriaeth.
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• Mae Safleoedd Morol Ewropeaidd 
yn amddiffyn rhai o gynefinoedd 
morol ac arfordrol pwysicaf Ewrop a 
rhywogaethau Ewropeaidd pwysig. 
Dylid cael eu hehangu ledled yr Undeb 
Ewropeaidd yn unol â Pharthau 
Cadwraeth Morol presennol y DU, a 
sefydlwyd yn gyntaf yn 2010.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi gwaharddiad 100% ar daflu 
pysgod bwytadwy a defnyddiadwy.

• Dylai’r DU asesu’r dosbarthiad priodol o 
gyfleoedd pysgota rhwng weithredwyr 
graddfa fawr a graddfa fach.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau gorfodaeth mwy llym o rheolau 
pysgota’r Undeb Ewropeaidd gan 
bob aelod, gydag arolygwyr y DU 
yn cael eu hannog i chwarae rhan 
lawn yn yr Asiantaeth Rheoli Pysgota 
Ewropeaidd, a sicrhau bod rheoliadau’r 
UE a gynlluniwyd i ffrwyno mewnforio 
cynhyrchion o weithgareddau pysgota 
anghyfreithlon, heb eu rheoleiddio a heb 
eu riportio yn cael eu gorfodi’n llawn.
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Ewrop a’r byd:
Yn gryfach gyda’n gilydd mewn byd sy’n newid

Mae’r byd yn newid yn gyflym. Mae grym economaidd 
yn symud. Mae gwledydd megis Tsieina, India a Brasil 
yn cymryd eu lle ar lwyfan y byd. Bydd cystadleuaeth 
economaidd yn mynd yn fwy caled, a bydd pwerau cynyddol 
yn gwthio am fwy o gydnabyddiaeth wleidyddol. Mae’r Unol 
Daleithiau, gwarantwr diogelwch Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd, 
yn troi fwyfwy ei sylw a’i adnoddau at Asia. 

Mae globaleiddio technoleg, masnach, pobl a syniadau 
yn parhau i wneud y byd yn le llai. Gall anghytuno ac 
ansefydlogrwydd yng nghorneli pell y byd inni effeithio’n 
gyflym arnom ni adref. Yn gynyddol, bydd y byd yn teimlo 
effeithiau dirywiad amgylcheddol a newid hinsawdd a’r tlotaf 
fydd yn derbyn yr ergyd galetaf. 

Os yw gwledydd Ewropeaidd megis Prydain am gael eu 
clywed yn y byd cythryblus hwn o gewri economaidd 
a gwleidyddol, mae rhaid iddynt weithredu gyda’n 
gilydd yn llawer mwy effeithiol gan ddefnyddio potensial 
milwrol, diplomataidd, economaidd a datblygol llawn yr 
Undeb Ewropeaidd. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
credu gall yr Undeb Ewropeaidd hyrwyddo diogelwch, 
rhyddid a democratiaeth yn ein polisi tramor, amddiffyn a 
diogelwch, ochr yn ochr â’r Cenhedloedd Unedig, NATO 
a’n partneriaethau allweddol gyda cynghreiriaid fel yr Unol 
Daleithiau a Ffrainc. Gall gweithredu Ewropeaidd ar y cyd 
wneud gwahaniaeth, a phan mae’n siarad ag un llais, gall yr 
Undeb Ewropeaidd fod yn rym pwerus ar gyfer daioni yn y 
byd. 
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Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni 

• Pwysleisiodd y Democratiaid 
Rhyddfrydol yr angen am ymateb 
Undeb Ewropeaidd cryf ac unedig 
i Rwsia dros yr argyfwng yn yr 
Wcráin, gan gynnwys cynlluniau tymor 
hir i leihau defnydd Ewrop o ynni Rwsia.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gryf y rôl Ewropeaidd wrth frocera 
cytundebau nodedig rhwng Serbia 
a Kosovo, a gyda Iran dros ei rhaglen 
niwclear dadleuol.

• Ymgyrchodd y Democratiaid 
Rhyddfrydol dros ddiwedd i 
gamdriniaethau hawliau dynol yn 
Byrma ac ategwyd sancsiynau’r Undeb 
Ewropeaidd, sydd wedi arwain at 
ddiwygiadau gwleidyddol sylfaenol. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi 
cefnogi’r Undeb Ewropeaidd yn dod 
â mwy o ddiogelwch i Affrica, gan 
gynnwys teithiau llwyddiannus yn Swdan 
a Mali.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn gryf cyrchlu llynges Atalanta yr UE, 
sydd nawr yn ymladd ladrad oddi 
ar Somalia o dan orchymyn Prydain, 
yn diogelu masnach a dod â mwy o 
ddiogelwch a sicrwydd i’r moroedd 
mawr.

• Cefnogodd y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd ddatblygiad 
cymorth Ewropeaidd i rai o’r bobl 
dlotaf a mwyaf agored i niwed mewn 
mwy na 100 o wledydd. Mae Ewrop 
nawr yn dyrannu hyd at £1.2 biliwn y 
flwyddyn i brosiectau dŵr, glanweithdra 
a hylendid, sy’n achub miliynau o 
fywydau. 

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
llywodraeth glymblaid yn y DU wedi 
gosod esiampl i aelodau eraill yr UE 
drwy gyfarfod â tharged hirdymor 

o wario 0.7% o incwm gwladol 
crynswth ar gymorth datblygu.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi 
paratoi’r ffordd ar gyfer sancsiynau 
yn erbyn unigolion sy’n gweithio i 
gyfundrefnau gormesol i’w hatal rhag 
elwa o wasanaethau iechyd, hamdden a 
buddsoddiad yn yr Undeb Ewropeaidd.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau pob menyw i fwynhau bywyd 
yn rhydd o drais. Mae Gweinidog y 
Dem Rhydd Lynne Featherstone wedi 
gwthio’r mater o enwaedu menywod i 
frig agenda’r Llywodraeth yma yn y DU 
tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd wedi helpu 
darparu dros £6.5 miliwn o gyllid yr 
Undeb Ewropeaidd i helpu delio ag 
enwaedu menywod. Mae ein llais yn 
yr UE yn gwneud i bobl gymryd sylw o 
drais yn erbyn menywod ledled y byd.

Sut byddai’r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn helpu creu byd mwy 
diogel a democrataidd

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
credu dylai hyrwyddo hawliau dynol a 
democratiaeth fod yn edefyn cyffredin 
yng ngwraidd polisi tramor Ewrop.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol 
eisiau gweld polisi tramor Undeb 
Ewropeaidd mwy effeithiol, sy’n adeiladu 
mwy o sicrwydd a democratiaeth 
yng nghymdogaeth Ewrop drwy 
safbwyntiau cyffredin cryf, a strategaeth 
a chydgysylltu gwell.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
credu bod cydweithredu dyfnach ar 
amddiffyn yn hanfodol os yw pwerau 
Ewropeaidd am gadw galluoedd milwrol 
sylweddol. Dylai’r Asiantaeth Amddiffyn 
Ewropeaidd, mewn cydweithrediad â 
NATO, chwarae rôl ganolog wrth helpu 
gwladwriaethau rannu galluoedd milwrol. 
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Dylai Senedd y DU bob amser gael y 
gair olaf ar ddefnydd grym Prydain.

• Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi ehangiad pellach o’r Undeb 
Ewropeaidd i wledydd sy’n ymgeisio. 
Mae aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd 
yn parhau gymrychioli’r gobaith orau 
o heddwch a sefydlogrwydd yn y 
Balcanau Gorllewinol. Mae’n rhaid i holl 
wledydd sy’n ymgeisio, gan gynnwys 
Twrci, fodloni amodau llym, gan 
gynnwys cryfhau democratiaeth a 
hawliau dynol cyn ennill aelodaeth. 
Dylai fod trefniadau trosiannol priodol ar 
gyfer holl aelodau newydd.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn credu 
bod rhaid i’rr Undeb Ewropeaidd wneud 
mwy i adeiladu polisi cyffredin cadarn 
ac effeithiol ar Rwsia, sy’n pwysleisio 
hawliau dynol a datblygu polisau ynni 
cyffredin er mwyn osgoi gorddibyniaeth. 
Dylwn weithio gyda’n gilydd i annog 
Tsieina i chwarae rôl cyfrifol ym 
materion y byd, yn ogystal â chryfhau 
cysylltiadau economaidd a masnachu.

Cymorth â datblygu

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn pwyso i holl bolisïau’r UE sy’n 
effeithio ar wledydd tlotaf y byd, gan 
gynnwys masnach ac amaeth, i ystyred 
blaenoriaethau datblygu.

• Credai Democratiaid Rhyddfrydol gall 
yr Undeb Ewropeaidd wneud mwy i 
osgoi dyblygu costus, er enghraifft drwy 
darparu prosiectau seilwaith allweddol 
sy’n anodd i aelodau gefnogi’n unigol, 
fel adeiladu ffyrdd mewn gwledydd 
datblygol. Dymunwn i’r UE weithio 
gyda gwledydd datblygol i rannu 
arbenigedd a chyllid ar faterion 
sy’n effeithio ar ranbarthau cyfan fel 
mudo, diogelwch, datblygu seilwaith a 
masnach.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol am 
i holl wybodaeth am holl gymorth 
Ewropeaidd i fodloni safon Menter 
Tryloywder Cymorth Ryngwladol.

• Mae’n rhaid i ddatblygu ganolbwyntio 
ar degwch a daioni cyhoeddus, nid 
yn unig ar dwf economaidd. Bydd 
Democratiaid Rhyddfrydol yn pwyso 
am gymorth datblygu Ewropeaidd i 
gynnal hawliau’r grwpiau tlotaf a 
mwyaf agored i niwed fel menywod 
a merched, pobl hŷn a’r rhai ag 
anableddau; i gydnabod bygythiadau 
amgylcheddol fel newid hinsawdd, 
llygredd a cholled bioamrywiaeth; ac 
i annog dulliau cyffredin o ddiagnosis, 
gwybodaeth a thriniaeth meddygol 
mewn gwledydd datblygol, yn helpu i 
warchod pob un ohonom o bandemigau 
byd-eang.
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Aelodaeth o Undeb 
Ewropeaidd a diwygio:
Ie i aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd aelodaeth, ie i 
ddiwygio 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi rhoi cyfle i bobl 
Prydain bleidleisio ar aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd drwy 
refferendwm ‘mewn’ neu ‘allan’ os bydd cynigion ar gyfer 
unrhyw drosglwyddiad sylweddol pellach o bwerau o’r DU i’r 
Undeb Ewropeaidd. 

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu dros 
bleidlais i aros ‘mewn’ oherwydd mae hi er fudd 
cenedlaethol Prydain i aros mewn a dilyn polisïau ar 
swyddi, trosedd a’r amgylchedd a amlinellwyd yn y 
maniffesto hwn.

Credai Democratiaid Rhyddfrydol bod angen diwygio’r 
Undeb Ewropeaidd, fel mae angen diwygio system 
wleidyddol Prydain. Mae angen i’r Undeb Ewropeaidd 
ganolbwyntio ar y materion hynny sy’n torri ar draws ffiniau 
cenedlaethol a’r lle mae angen i wledydd weithio gyda’i 
gilydd er mwyn llwyddo. Mae’n rhaid i ddiwygio fod ar gyfer 
yr Undeb Ewropeaidd gyfan, nid yn unig ar gyfer budd 
unochrog Prydain. Bydd Aelodau’r Democratiaid Rhyddfrydol 
o’r Senedd Ewropeaidd a’n gweinidogion a’r Aelodau 
Seneddol yn San Steffan yn parhau i ymgyrchu i wneud yr 
Undeb Ewropeaidd yn fwy effeithlon ac atebol, ac i wneud y 
gorau o ddylanwad Prydain ar draws Ewrop. 

Mae ein safbwynt yn un syml: Ie i aelodaeth o’r Undeb 
Ewropeaidd; Ie i ddiwygio; Ie i refferendwm mewn/allan.
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Beth mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol eisoes wedi cyflawni

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn falch 
o’u cofnod ragorol ac enw da yn y 
Senedd Ewropeaidd, a gydnabyddir gan 
y Daily Mail fel y “plaid Prydeinig sy’n 
gweithio galetaf”.

• Ar adeg llymder ariannol ar draws 
Ewrop, helpodd Democratiaid 
Rhyddfrydol gyflawni’r gostyngiad yng 
nghyllideb yr Undeb Ewropeaidd 
gyntaf erioed gan £30 biliwn. Mae 
Aelodau’r Democratiaid Rhyddfrydol 
o’r Senedd Ewropeaidd hefyd wedi 
gweithio’n galed i leihau treuliau’r 
seneddwyr, gan gynnwys lwfansau 
teithio ar gyfer aelodau etholedig o’r 
Senedd Ewropeaidd, a lleihau’r nifer 
o staff ar draws sefydliadau’r Undeb 
Ewropeaidd.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
llywodraeth glymblaid wedi comisiynu 
adolygiad arloesol o bwerau’r 
Undeb Ewropeaidd. Mae’r adolygiad 
hwn wedi amlygu meysydd penodol lle 
ellir ailystyried rheolau’r UE fel defnydd 
y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith yn y GIG 
tra’n dangos bod y cydbwysedd o 
ran pwerau yn gywir mewn llawer o 
achosion ac o fudd enfawr i’r DU, fel 
gyda marchnad sengl yr UE.

• Roedd aelodau’r Democratiaid 
Rhyddfrydol o’r Senedd Ewropeaidd yn 
hanfodol wrth sicrhau camau diogelu 
pwysig newydd sy’n golygu bydd rhaid 
i reolau bancio’r Ewrodir sy’n effeithio ar 
y DU gael eu cymeradwyo gan y DU a 
gwledydd eraill y tu allan i’r Ewrodir.

• Ymgyrchodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y llywodraeth glymblaid ac yn y 
Senedd Ewropeaidd yn llwyddiannus 
dros ddatganoli rhedeg dydd-i-ddydd 
polisi pysgota i gynghorau ymgynghorol, 
gan ganiatáu lais hollbwysig i’r 
rheini sy’n gweithio yn y diwydiant 

pysgota, gwyddonwyr a rhanddeiliaid 
arbenigol eraill.

Sut bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn diwygio’r Undeb Ewropeaidd a 
rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud

Refferendwm mewn/allan

• Cefnogodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y llywodraeth glymblaid Deddf yr 
Undeb Ewropeaidd 2011, a fydd yn 
sicrhau bod, os bydd cynigion ar 
gyfer unrhyw drosglwyddo pwerau 
sylweddol pellach o’r DU i’r UE, 
bydd yna refferendwm. 

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol am i’r 
refferendwm hwn fod yn refferendwm 
mewn neu allan, gan roi cyfle i 
bob dinesydd Prydeinig fynegi barn 
ar aelodaeth Prydain o’r Undeb 
Ewropeaidd.

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
ymgyrchu’n galed dros y DU yn aros 
yn yr Undeb Ewropeaidd pan ddaw’r 
refferendwm hwnnw. Aros yn yr Undeb 
Ewropeaidd yw’r ffordd orau ymlaen ar 
gyfer swyddi Prydeinig, ymladd trosedd 
traws-ffiniol, diogelu’r amgylchedd, 
hyrwyddo hawliau defnyddwyr ac ar 
gyfer safiad a dylanwad Prydain yn y 
byd. 

Lleihau gwastraff

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i ymgyrchu i ddod â diwedd 
i’r teithio gwastraffus rhwng 
ddinasoedd Senedd Ewropeaidd 
Brwsel, Lwcsembwrg a Strasbourg sy’n 
ofynnol o dan y Gyfamod presennol. 
Bydd hyn yn arbed £150m a bron i 
20,000 o dunelli o CO2 bob blwyddyn.

• Rydym ni am adeiladu ar yr arbedion 
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a gyflawnwyd eisoes a gwthio am 
rhagor o ostyngiadau mewn costau 
gweinyddol yr Undeb Ewropeaidd, 
gan gynnwys drwy doriadau i gyllidebau 
teithio a thrafnidiaeth.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cefnogi archwiliad o’r asiantaethau 
a sefydliadau presennol yr Undeb 
Ewropeaidd i ddod o hyd i ffyrdd 
i resymoli a chydweithio dros 
swyddogaethau swyddfa gefn er mwyn 
dod o hyd i arbedion gan gynnwys 
diddymu’r Pwyllgor Economaidd a 
Chymdeithasol.

Amddiffyn dylanwad y DU yn y 
farchnad sengl 

• Wrth i wledydd yr Ewrodir gynllunio 
newidiadau i’w perthynas drwy’r Undeb 
Bancio a gynlluniwyd, rhaid inni 
ddiogelu dylanwad Prydeinig mewn 
prosesau gwneud penderfyniadau’r 
farchnad sengl, a allai effeithio ar 
filiynau o swyddi Prydeinig a miloedd 
o gwmnïau Prydeinig. Gallwn ond 
wneud hyn fel aelod llawn o’r Undeb 
Ewropeaidd.

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
galw am warant yng nghyfamod nesaf 
yr Undeb Ewropeaidd nesaf bod gan 
aelodau y tu mewn a thu allan 
i’r Ewrodir lais llawn yn rheoliad a 
defnydd y farchnad sengl.

Cryfhau craffu yn San Steffan

• Dylai seneddau cenedlaethol yn 
chwarae mwy o rôl wrth graffu rheolau’r 
Undeb Ewropeaidd. Mae Democratiaid 
Rhyddfrydol eisiau diwygio er mwyn 
sicrhau gwell cydgysylltu gwaith craffu 
gan seneddau cenedlaethol a sefydlu 
cysylltiadau cryfach rhwng cadeiryddion 
pwyllgorau seneddol ac adrannol 
cenedlaethol a’r Senedd Ewropeaidd.

• Rydym yn cefnogi diwygio system craffu 
Ty’r Cyffredin i sicrhau bod Aelodau 
Seneddol yn dal gweinidogion 
llywodraeth yn well i gyfrif am eu 
penderfyniadau ym Mrwsel. Rydym yn 
cefnogi cyflwyno amseroedd cwestiynau 
Undeb Ewropeaidd rheolaidd, er mwyn i 
weinidogion adrodd yn ôl i ASau cyn ac 
ar ôl cyfarfodydd Cyngor ac i Bwyllgorau 
Dethol arbenigol Ty’r Cyffredin arwain y 
craffu ar ddeddfwriaeth Ewropeaidd yn 
eu meysydd arbenigol. 

• Credwn y dylai’r Prif Weinidog wneud 
datganiad i Dŷ’r Cyffredin sy’n nodi 
amcanion y llywodraeth cyn pob 
cyfarfod Cyngor Ewropeaidd, gan roi 
cyfle i ASau Prydain i ddylanwadu 
ar y safbwynt a gymerwyd gan 
lywodraeth Prydain yn Ewrop.

Hyrwyddo talent o Brydain ym 
Mrwsel

• Mae gan y Deyrnas Unedig gofnod wael 
o gael dinasyddion Prydain eu recriwtio 
i sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd, 
ac rydym ni ar hyn o bryd y gwlad â’r 
cyfran lleiaf o gynrychiolaeth ddigonol. 
Yn y gystadleuaeth ledled yr UE mwyaf 
diweddar yn 2012, roedd llai na 3% 
o’r ymgeiswyr llwyddiannus o’r DU 
(sydd â thua 12% o boblogaeth yr 
Undeb Ewropeaidd). Mae Democratiaid 
Rhyddfrydol yn cefnogi’n gryf mwy o 
anogaeth gweithgar i ymgeiswyr 
posib y DU, yn ogystal â hyfforddiant 
gwell, yn enwedig mewn ieithoedd 
tramor, mentora a rhwydweithio ar 
gyfer ymgeiswyr y DU mewn prosesau 
recriwtio’r Undeb Ewropeaidd. 
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Tegwch a chyfle
Hyrwyddo pobl, addysg a symudiad rhydd

Oherwydd mae’r Deyrnas Unedig yn aelod o’r Undeb 
Ewropeaidd, mae gan ddinasyddion Prydeinig gyfleoedd 
digyffelyb i fyw, astudio, hyfforddi a gweithio dramor. Mae 
dyfodol economaidd y DU yn seiliedig ar ddatblygu potensial 
ei phobl ifanc ac mae Democratiaid Rhyddfrydol yn credu 
ei bod yn hollbwysig i feithrin sgiliau ein pobl ifanc i ddysgu 
ieithoedd tramor ac i gael profiad gwaith mewn gwledydd 
eraill. 

Mae cynifer â 2.2 miliwn o ddinasyddion Prydain eisoes 
yn byw mewn gwledydd eraill yr UE – o fyfyrwyr ym Mhrag 
i bobl sydd wedi ymddeol yn Sbaen i deuluoedd ifanc yn 
Ffrainc. Mae ein heconomi yn buddio’n fawr o gyfraniad 
dinasyddion o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd sy’n 
gweithio yn y DU ac yr ydym am ddenu’r bobl gorau i’r DU. 
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Beth mae Democratiaid Rhyddfrydol 
wedi’u cyflawni eisoes

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol wedi 
amddiffyn y Confensiwn Ewropeaidd 
ar Hawliau Dynol a Siarter Hawliau 
Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn 
ceisiau i danseilio’r safonau pwysig hyn 
o hawliau dynol ar draws Ewrop gan 
wrthwynebwyr adain-dde.

• Mae Aelodau’r Democratiaid 
Rhyddfrydol o’r Senedd Ewropeaidd 
wedi cefnogi gweithredu llawn cyfraith 
yr Undeb Ewropeaidd sy’n gwahardd 
gwahaniaethu yn erbyn menywod 
yn y gweithle. Rydym yn ymgyrchu 
erbyn cyflogau anghyfartal ac am well 
cynrychiolaeth menywod yn ystafelloedd 
bwrdd Ewrop.

• Arweiniodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y llywodraeth glymblaid y frwydr 
dros briodas gyfartal yn y DU. Mae’r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn y Senedd 
Ewropeaidd wedi cefnogi priodas 
gyfartal ar draws Ewrop, yn ogystal â 
galw am gydnabyddiaeth priodasau a 
phartneriaethau sifil rhwng gwahanol 
wledydd yr UE.

• Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn y 
Senedd Ewropeaidd yn cefnogi ehangu’r 
rhaglen Erasmus, sy’n caniatáu myfyrwyr 
i astudio a hyfforddi dramor ac a fydd yn 
galluogi miloedd mwy o fyfyrwyr Prydain 
i astudio yng ngwledydd eraill yr UE yn y 
blynyddoedd i ddod. 

• Brwydrodd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn y Senedd Ewropeaidd dros gyflwyno 
cynllun gwarantu benthyciadau Gradd 
Meistr, a fydd yn galluogi i fyfyrwyr 
Prydain gymryd benthyciadau llog-
isel hyd at £15,000 i ymgymryd ag 
astudiaethau ymchwil ôl-raddedig 
ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Sut bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn cefnogi tegwch a chyfle

Cydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i gefnogi cyfleoedd cyfartal i 
bawb, yn gwrthod gwrth-Semitiaeth, 
Islamoffobia a phob math o hiliaeth 
a senoffobia. Byddwn yn parhau i 
weithio tuag at well cynrychiolaeth o 
fenywod a lleiafrifoedd ethnig yn y sector 
gyhoeddus a’r sector breifat.

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
cadw i ymgyrchu yn erbyn homoffobia 
ac gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBTI 
ledled Ewrop a’r byd. Rydym yn 
parhau i annog holl wledydd yr Undeb 
Ewropeaidd i gynnig lloches i’r rheiny 
sy’n ffoi rhag erledigaeth oherwydd eu 
rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhywedd.

Gwella sgiliau ac annog dyhead

• Mae pobl ifanc yn y DU yn cymryd 
llawer llai o fantais o gynlluniau’r 
Undeb Ewropeaidd ar gyfer astudio ac 
gweithio dramor na gwledydd eraill yr 
UE. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn annog llywodraeth a phrifysgolion i 
hysbysebu’n llawn y cyfleoedd sydd 
ar gael ac annog defnydd ohonynt 
gan fyfyrwyr Prydain.

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol 
yn annog dysgu a sgiliau drwy 
ymgyrchu dros gyfnodau a dreuliwyd 
yn dysgu mewn gwlad arall yn yr UE, 
er enghraifft o dan cynllun newydd 
Erasmus+, i gyfrif fel amser a dreuliwyd 
mewn prentisiaeth. 
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• Yr ydym am weld i’r llywodraeth 
Brydeinig fanteisio ar arian sydd ar gael 
i roi mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr a 
phobl ifanc. Rydym am weld y nifer o 
fyfyrwyr galwedigaethol sy’n gallu treulio 
rhan o’u addysg a hyfforddi dramor 
ac athrawon, hyfforddwyr a gweithwyr 
ieuenctid sy’n derbyn arian i addysgu 
neu hyfforddi dramor yn dyblu yn ystod 
y cyfnod 2013-2020. 

Annog symudiad rhydd a theg

• Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn 
parhau i gefnogi’r hawl i symud ar 
draws yr Undeb Ewropeaidd, yn 
rhydd sy’n rhan sylfaenol o farchnad 
sengl yr UE. Mae symudiad rhydd wedi 
dod â manteision enfawr i ddinasyddion 
Prydeinig ac i economi Prydain. 
Amcangyfrifir bod mewnfudwyr i’r DU 
o wledydd eraill yr UE wedi cyfrannu 
34% yn fwy mewn trethi na dderbyniant 
mewn budd-daliadau neu wasanaethau 
cyhoeddus. 

• Rydym yn cefnogi rheolau teg fel sail 
i symudiad rhydd. Mae Democratiaid 
Rhyddfrydol wedi gweithio’n galed 
yn y llywodraeth i sicrhau nad yw’r 
system budd-daliadau yn cael 
ei gamddefnyddio system gan 
unrhywun, o ble bynnag y deuant. 
Rydym yn cefnogi cynlluniau llywodraeth 
y glymblaid i gryfhau’r Prawf Preswylfa 
Arferol, yn ogystal â’r cynnig i gefnogi 
fframwaith yr UE i ymestyn y cyfnod 
o dri i chwe mis y byddai dinasyddion 
yr UE yn dod i’r DU i chwilio am waith 
yn dibynnu ar system budd-daliadau 
eu gwlad eu hunain fel y byddai 
dinasyddion Prydeinig sy’n chwilio am 
waith mewn gwlad arall yn yr UE. Bydd 
hyn yn helpu i sicrhau bod y gost o 

hawlwyr yn chwilio am swydd yn disgyn 
ar y wlad y tarddodd ohoni yn hytrach 
na’r wlad lle maent yn chwilio am waith.

• Ar hyn o bryd, mae diffyg gwybodaeth 
am genedligrwydd y bobl sy’n hawlio 
budd-daliadau yn y DU, sydd wedi 
sbarduno dadl anwybodus. Mae 
Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi 
cynhwyso blwch cenedligrwydd ar 
y ffurflen hawlio Credyd Cynhwysol 
fel y gall y llywodraeth gynhyrchu 
ystadegau cynhwysfawr. 

• Mae diwydiannau twristiaeth a 
gwasanaethau’r DU yn colli allan ar 
incwm gwerthfawr gan dwristiaid 
nad ydynt o’r UE oherwydd yn aml 
maent yn optio i brynu dim ond y 
deitheb sydd ond yn rhoi mynediad 
i’r 26 gwlad Ewropeaiddsy’n rhan 
o Gytundeb Schengen, ond nid i’r 
DU. Mae Democratiaid Rhyddfrydol 
yn credu na ddylid peryglu’r safonau 
uchel o archwiliadau cyn-mynediad, 
ond byddem yn gofyn i Deithebau a 
Mewnfudo’r DU greu proses trac 
cyflym syml ar gyfer yr ymgeiswyr 
hynny sydd eisoes wedi derbyn teitheb 
Schengen.
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Cynghrair Rhyddfrydwyr a 
Democratiaid Ewrop
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn gweithio i greu economi gryfach a chymdeithas 
decach yn y DU. Rydym hefyd yn aelodau o Gynghrair Rhyddfrydwyr a Democratiaid 
Ewrop, teulu rhyngwladol o bleidiau gwleidyddol rhyddfrydol sy’n gweithio ar gyfer 
diwygio a democratiaeth yn y Senedd Ewropeaidd ac ar draws Ewrop. Yn wahanol i rai 
eraill pleidiau Prydeinig sydd wedi torri eu cysylltiadau Ewropeaidd, mae’r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn credu mewn hybu dylanwad Prydeinig drwy weithio gyda ffrindiau o 
anian debyg ar draws y cyfandir, gan gynnwys dwsin o bleidiau mewn llywodraeth yn 
eu priod wledydd.

Neos – Das Neue Österreich

Awstria

Hrvatska narodna stranka - Liberalni 
demokrati 

Croatia

Det Radikale Venstre

Denmarc

Eesti Reformierakond

Estonia

Svenska folkpartiet i Finland/Suomen 
ruotsalainen kansanpuolue

Y Ffindir

Mouvement Réformateur

Gwlad Belg

Hrvatska socijalno liberalna stranka

Croatia

Venstre Danmarks Liberale Parti

Denmarc

Centern

Y Ffindir 

Freie Demokratische Partei

Yr Almaen

Open Vlaamse Liberalen en 
Democraten

Gwlad Belg

Istarski demokratski sabor/Dieta 
democratica istriana

Croatia

Eesti Keskerakond

Estonia

Suomen Keskusta

Y Ffindir

Drassi

Groeg



YN EWROP MEWN GWAITH 49

Folkpartiet Liberalerna

Sweden

Zares - socialno liberalni

Slofenia

 Državljanska lista 

Slofenia

Partei für Freiheit und Fortschritt

Gwlad Belg

Dvizhenie za prava i svobodi  

Bwlgaria

Nacionalno dviženie za stabilnost i 
vŷzhod

Bwlgaria

Sloboda a Solidarita 

Slofacia

Democraten 66

Yr Iseldiroedd

Convergència Democràtica de 
Catalunya

Spaen

Liberalna Demokracija Slovenije

Slofenia

Demokratesch Partei

Lwcsembwrg

Darbo Partija

Lithuania

Fianna Fáil

Iwerddon

Liberalŷ Sŷjŷdis

Lithuania

Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie

Yr Iseldiroedd

Centerpartiet

Sweden

Pozitivna Slovenija

Slofenia

Partidul National Liberal

Rwmania

Liberalŷ ir centro sŷjunga

Lithuania

Italia dei Valori 

Yr Eidal

Radicali italiani

Yr Eidal
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Mae Alec Dauncey, prif ymgeisydd 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar 
gyfer y Senedd Ewropeaidd, yn awyddus i 
gynrychioli Cymru yn y Senedd Ewropeaidd. 
Mae Cymru wedi elwa’n aruthrol o aelodaeth 
UE Prydain, ac mae Alec eisiau gweld swyddi 
wedi’u diogelu mewn economi Gymreig 
gryfach, yn manteisio ar safle Prydain yn yr 
UE.

Mae Alec Dauncey yn goedwigwr broffesiynol 
a astudiodd ym Mhrifysgol Bangor. Mae 
e wedi rheoli coedwigoedd yng Nghymru 
ers rhai blynyddoedd, ac mae hefyd wedi 
gweithio ar bolisi coedwigaeth, defnydd tir, a 
hinsawdd byd-eang yn Llywodraeth Cymru, 
ac yn Whitehall. Mae e’n teimlo’n gryf ynglŷn 
â’r amgylchedd, ac mae’n argyhoeddedig 
y gellir osgoi newid hinsawdd peryglus os 
yw gwledydd yn gweithio gyda’i gilydd. Mae 
e am weld y Polisi Amaethyddol Cyffredin 
yn parhau igefnogi cymunedau ffermio yng 
Nghymru a fwyfwy elwa bywyd gwyllt a thirwedd.

Mae Alec yn credu bod y realiti yw ni allwn ymdrin â phroblemau Cymru neu Brydain 
i gyd ar ben ein hunain. Mae’r rhagolwg economaidd ar draws Ewrop yn un llwm, 
mae’n hanfodol ein bod yn gweithio’n agos gyda gwledydd eraill i helpu ni i gyd dynnu 
drwy’r amseroedd anodd hyn, mewn byd ansicr ehangach. Mae’r Undeb Ewropeaidd 
a’r farchnad sengl yn allweddol i’n dyfodol economaidd, ac i swyddi a lles. Mae’r 
penderfyniadau a wneir ym Mrwsel yn bwysig i bob un ohonom.

Dywed Alec: Mae UKIP a’r Ceidwadwyr yn ymledu ansicrwydd peryglus am le 
Prydain mewn byd ansicr, mae Plaid Cymru yn cwestiynu lle Cymru yn y DU, mae 
Llafur yn osgoi’r mater. Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol sy’n dadlau’n glir dros 
Gymru a Phrydain mewn Ewrop sy’n gweithio ar gyfer pobl, sicrhau ein heconomi 
a’n lle yn y byd.

Mae e wedi byw yn Aberystwyth am fwy nag ugain mlynedd ac mae’n gyn-Faer ar y 
dref.

Ein Hymgeiswyr
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Rob Speht

#2 ar restr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae Rob Speht yn arbenigydd ynni adnewyddadwy 
sy’n gweithio gydag ynni gwynt alltraeth a ffynonellau 
adnewyddadwy eraill. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio 
fel rheolwr datblygu busnes ar gyfer cwmni ynni 
adnewyddadwy mawr. Gwasanaethodd Rob fel 
cynghorydd etholedig am 8 mlynedd yn Abertawe ac 
mae’n gynghorydd cymuned gweithgar ar Gyngor 
Cymuned y Mwmbwls ar hyn o bryd.

Bruce Roberts

#4 ar restr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae Bruce Roberts yn gyfrifydd siartredig ac mae e 
wedi bod yn rhedeg busnes ei hun ers 1997. Mae 
Bruce wedi gwasanaethu’r gymuned dros nifer o 
flynyddoedd fel llywodraethwr ysgol, ymddiriedolwr 
elusen, fel cynghorydd cymuned, mentor busnes ac ar 
hyn o bryd mae’n Gadeirydd ar Bwyllgor Archwilio ym 
Mhrifysgol Glyndŵr.

Jackie Radford

#3 ar restr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae Jackie Radford yn gweithio yn y Cynulliad 
Cenedlaethol fel ymchwilydd i Aled Roberts AC. Mae 
hi wedi cynrychioli plaid y Democratiaid Rhyddfrydol 
mewn nifer o etholiadau ac wedi bod yn aelod 
etholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Penybont.

Mae Jackie yn eiriolwr cryf o ddysgu gydol oes, 
ac ar ôlcymryd dwy graddau israddedig gyda’r 
Brifysgol Agored a Gradd Meistr mewn Astudiaethau 
Americanaidd ym Mhrifysgol Abertawe mae hi ar hyn 
o bryd yn astudio Palaeograffeg fel rhan o’r dystysgrif 
ôl-raddedig mewn hanes teuluol a lleol. Mae hi’n byw 
ym Maesteg gyda’i gŵr, Stephen.
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