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TAIFEAD ACHOMAIR 
An Mheitheal um Athrú Aeráide agus Comhshaol, faoi chathaoirleacht Anna Pasková, an 

Chomhairle/an tSeicia  
17 Nollaig 2021, 14.00-16:00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 
Tar éis don Chathaoirleach tús a chur leis an gcruinniú, chuir an Cathaoirleach i gcuimhne do na Feisirí 
go bhfuil tuarascáil an dara seisiún de Phainéal Saoránach Eorpach 3 ar fáil ar an Ardán, mar atá an tríú 
tuarascáil eatramhach ar an Ardán Digiteach Ilteangach. D’fhógair sí freisin go raibh sé beartaithe aici 
agus iarrtha aici cruinniú breise den Mheitheal a thionól go luath i mí Eanáir 2022, go dtí go 
bhformheasfar Comhchathaoirligh Bhord Feidhmiúcháin na Comhdhála. 
 

2. Tuarascáil ó na saoránaigh ó Phainéal Saoránach Eorpach 3 maidir le staid reatha a bpléití 
 
Maidir leis an obair atá déanta i bPainéal Saoránach Eorpach 3 (Athrú aeráide, comhshaol/sláinte) atá 
idir lámha, thuairiscigh ionadaí ó na Saoránaigh ar an dul chun cinn atá déanta, agus béim á leagan aige 
ar mhachnamh a dhéanamh ar an staidéarthacht fuinnimh agus ar an ngá atá le ró-thomhaltas a 
laghdú, foinsí in-athnuaite a chur chun cinn agus infheistiú i dtaighde. Rinne sí tagairt níos sonraí do 
rannchuidiú an Chomhbheartais Talmhaíochta le tomhaltas ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus 
gnáthóga nádúrtha a chosaint. Is féidir tionchar éiceolaíoch an iompair a laghdú trí chabhair a thabhairt 
d’iarnród, trí dhíolacháin carranna nua a laghdú, agus trí thomhaltóirí a spreagadh chun carranna a 
athchóiriú.  
Mheabhraigh ionadaí na saoránach freisin an gá atá le beartas AE maidir le feithiclí hidrigine agus cáin 
charbóin le córas bonus-malus. Ar deireadh, mhol sí gur chóir an ceart an dúlra a chumhdach i 
mbunreacht AE.  
 
Leag ionadaí eile de chuid na saoránach béim ar na rátaí arda truaillithe a bhaineann le héilimh 
ardfhuinnimh a dtugtar aghaidh orthu trí bhreoslaí iontaise. Ós rud é nach féidir fuinneamh in-
athnuaite a chur in ionad an ardéilimh ina iomláine, réiteach féideartha amháin is ea éileamh ar 
fhuinneamh a laghdú trí rialáil.  Ní mór a shoiléiriú an bhféadfadh fuinneamh núicléach a bheith ina 
réiteach, ach tá sé seo amhrasach agus, ina ionad sin, chuir sé níos mó ar son infheistíocht a mhéadú 
sa chomhleá núicléach.  Luaigh sé freisin nach dtógtar cathracha ar bhealach inbhuanaithe, agus go 
bhfuil gá le maoiniú chun bonneagar inbhuanaithe a athrú agus a athchruthú, iompar aonair a 
theorannú agus iompar poiblí neamhbhrabúsach a chur chun cinn do chách. Ar deireadh, thagair sé do 
shaincheist an truaillithe i screamhuisce agus don ghá le srianta iomchuí ar thruailliú uisce ag tionscail 
agus ag mórghléasraí talmhaíochta.  
 
Sa mhalartú ina dhiaidh sin, meabhraíodh rannchuidiú an t-athchóiriú ar an gComhbheartas 
Talmhaíochta a glacadh le déanaí, agus go háirithe an t-ollstruchtúr glas agus an tacaíocht a thugann 
sé do shlabhraí soláthair gairide, do bhia sábháilte sláintiúil agus do leas ainmhithe. Leagadh béim 
freisin ar an ngá atá le díriú ar ‘aistriú cóir’ agus le bearta struchtúracha don aistriú a bhunú, atá ar 
cheann de na smaointe is mó a bhfuil tacaíocht tugtha dóibh maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach. 



 

2 
 

Ardaíodh ceist an iompair agus an gá atá le nósanna a athrú chun modhanna iompair atá níos 
neamhdhíobhálaí don chomhshaol a úsáid. 
 
 
3. Plé ar an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach 
 

Maidir leis an bpointe faoi chur i láthair an Tríú Tuarascáil Eatramhach den Ardán Digiteach Ilteangach, 

thug comhaltaí na barúlacha seo a leanas: 

• Ní mór aird níos mó a thabhairt ar aistriú cóir; ba cheart measúnú tionchair agus bearta 

maolaithe chun poist nua ardcháilíochta a chruthú a bheith ag gabháil leis an gcur chun feidhme; beidh 

gá le comhaontuithe maithe comhchoiteanna chun poist ghlasa nua a chruthú; 

• Tá tábhacht leis an oideachas (lena n-áirítear inniúlachtaí an Aontais a leathnú i ndáil leis sin) 

agus le faisnéis agus díriú ar fhíorthaithí an tsaoil chun réitigh a fhorbairt; 

• Ní mór éisteacht leis an méid atá de dhíth ar shaoránaigh ó reachtaíocht AE chun cabhrú leo a 

n-iompar a athrú, agus ní mór dóibh réitigh a phlé in ionad fadhbanna. 

 

Ina theannta sin, bunaithe ar shuirbhé na rannpháirtithe, pléadh ceithre ábhar le linn an phlé: 

fuinneamh, iompar, tomhaltas agus inbhuanaithe agus freagrach agus truailliú Cuireadh ábhar na 

talmhaíochta siar go dtí an chéad mheitheal eile mar gheall ar shrianta ama, agus tabharfar aghaidh 

air sin in éineacht leis na hábhair eile 

 

Moltaí a ardaíodh, agus cur i gcoinne tuairimí le linn an mhalartaithe maidir leis an méid seo a leanas: 

 

1. Fuinneamh:   

• Le linn an aistrithe fuinnimh ó fhuinneamh in-athnuaite fuinnimh, ba cheart fuinneamh 

núicléach a mheas;  

• Ba cheart úsáid fuinnimh a laghdú mar chéad tosaíocht; 

• an leas is fearr is féidir a bhaint as acmhainneacht na micrighiniúna; 

• Níor cheart breoslaí iontaise a fhóirdheonú a thuilleadh: gan aon ghás ná infheistíocht 

núicléach a bheith lipéadaithe mar infheistíocht ghlas sa tacsanomaíocht agus gan aon chistiú do 

bhonneagar gáis sa phacáiste nua gáis;  

• Breithniú a dhéanamh freisin ar hidrigin, ar úsáid gheoiteirmeach, ar bhithbhreoslaí, ar an ngá 

atá le dreasachtaí praghais, le caipiteal riosca a shlógadh;  

• Na buntáistí agus na costais a bhaineann leis na foinsí fuinnimh go léir a chur i gcomparáid lena 

chéile chun na cinn is éifeachtúla a shainaithint ionas go mbeidh na saoránaigh in ann cinntí eolasacha 

a dhéanamh. 

 

2. Iompar: 

• Cabhlaigh chúrsála a choigeartú; An gréasán iarnróid a fheabhsú; rothaíocht a spreagadh; 

soghluaisteacht chomhroinnte a chur chun cinn; 

• Soghluaisteacht inrochtana, shábháilte agus inacmhainne a áirithiú do chách – riachtanais 

éagsúla agus shonracha soghluaisteachta a mheas (ceantair thuaithe, grúpaí ar ioncam íseal, daoine 

faoi mhíchumas, mná); comhroinnt; 
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• Teorainn a chur le tomhaltas iomarcach/ró-thomhaltas na soghluaisteachta (i dtaca le 

turasóireacht). 

 

3. Tomhaltas freagrach agus inbhuanaithe: 

• Infheistíocht a dhéanamh i saoráidí stórála fuinnimh; 

• Feithiclí leictreacha agus feithiclí hibrideacha a dhéanamh inacmhainne (tá comhartha 

praghais fós ríthábhachtach do shaoránaigh); 

• Oideachas a chur ar fáil, eolas a chur ar fáil agus feasacht a ardú (foghlaim ar feadh an tsaoil);  

• Úsáid a bhaint as pacáistíocht atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus níos éasca a 

athchúrsáil;  

• Freagracht a thabhairt do tháirgeoirí trí rialáil a dhéanamh ar an méid is féidir a mhargú agus 

gan a bhfreagracht a aistriú chuig tomhaltóirí/saoránaigh; 

• Tacú le tionscnaimh agus le réitigh ón mbonn aníos arna bhforbairt ag FBManna; 

• Breithniú ar shaolré iomlán táirge agus an geilleagar ciorclach a chur chun cinn, aitheantas a 

thabhairt do tháirgeadh áitiúil/AE, táirgeadh a athlonnú san Aontas; 

• Táirgeadh inbhuanaithe a nascadh leis an gclár oibre ‘Déanta san Eoraip’; soláthar poiblí glas a 

fhoinsítear go háitiúil a chur chun feidhme.  

 

 

4. Truailliú 

• Ba cheart na tionchair feadh shaolré na dtáirgí a chur san áireamh sna ceanglais maidir le táirgí 

a chur ar mhargadh AE; is spreagadh é sin freisin le haghaidh táirgí allmhairithe agus a 

dtionchar; 

• Ba cheart, maidir leis na curaclaim scoile, go n-áireofaí iontu ardú feasachta maidir le húsáid 

plaisteach agus ábhar neamh-inathchúrsáilte; 

• Bainistiú dramhaíola a athchóiriú chun an athchúrsáil a fheabhsú, lena n-áirítear trí 

chomharthaí praghais (fíorchostas); 

• Go n-aithneofaí an ról lárnach atá ag foraoisí maidir le leibhéil CO2 a laghdú; infheistíocht a 

dhéanamh in athfhoraoisiú ar mhórscála chun an t-aer a ghlanadh freisin; caighdeáin maidir le 

truailliú a fhorfheidhmiú 

• Infheistíocht i dteicneolaíochtaí chun truailliú screamhuisce a laghdú agus faireachán a 

dhéanamh ar cheimiceáin níos guaisí; 

• Ba cheart do thrádálaithe a áirithiú go n-urramaíonn táirgí allmhairithe caighdeáin 

chomhshaoil agus saothair AE; 

• Leas a bhaint as dreasachtaí fioscacha agus as fóirdheontais chun iompar truaillitheach a 

bhainistiú (an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as), lena n-áirítear i gcás na 

dtionscal sin nach féidir an t-iompar sin a sheachaint go hiomlán amhail sa talmhaíocht agus 

san iascach; 

• Seachfhoinsiú idirnáisiúnta gníomhaíochtaí bainistithe agus próiseála dramhaíola a 

sheachaint. 

 

 
Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
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Dúirt an Cathaoirleach go gcuirfear an mhír ‘talmhaíochta’ siar go dtí an chéad chruinniú eile a bheidh 
ag an Meitheal agus go dtabharfar aghaidh uirthi leis na saincheisteanna a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht, an tírdhreach agus an tógáil, fóirdheontais agus cánachas agus athrú ar iompraíocht 
agus ar oideachas. Chuir sí in iúl go raibh súil aici gur éirigh leis an struchtúr nua cruinnithe an 
díospóireacht a dhéanamh níos dinimiciúla agus tuairimí na saoránach a chur i lár an aonaigh. 
 
 


