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

Chomhairle/Czechia 
22 Deireadh Fómhair 2021, 14:00-16:00 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh  
 

Chuir an Cathaoirleach, Anna Pasková, fáilte roimh na Comhaltaí agus thug achoimre ar na 
príomhthéamaí a ardaíodh ar an Ardán Digiteach Ilteangach (Ardán). Mheabhraigh sí freisin na 
sruthanna agus an fothopaicí a d’aithin Painéal 3 de na Painéil Saoránach Eorpach.  Ansin thug an 
Cathaoirleach cead cainte d’ionadaithe na saoránach ó na Painéil Saoránach Eorpach, agus ina 
dhiaidh sin tugadh cead cainte do gach Comhalta eile den Mheitheal ar mhian leo labhairt. 

 
2. Plé 

Ag tús an mhalartaithe, mhínigh ionadaithe ón bPainéal Saoránach Eorpach ábhartha (Painéal 3) 
gur cruinniú tosaigh a bhí sa chéad chruinniú, ach go raibh comhthoil áirithe ann cheana féin maidir 
le roinnt réimsí amhail borradh a chur faoin bhfuinneamh in-athnuaite agus ídiú fuinnimh a laghdú. 
Roinneadh smaointe eile freisin, amhail líon na n-eitiltí a laghdú agus díriú ar naisc iarnróid 
ardluais. 
 
Le linn na díospóireachta i measc Chomhaltaí na Meithle, ardaíodh réimse leathan ábhar:  
 
 Tuiscint iomlán a fháil ar an téarmaíocht, agus aghaidh á tabhairt ar ‘fuinneamh in-athnuaite’, 

agus ‘fuinneamh príomhúil’ agus ‘fuinneamh tánaisteach’; 

 Práinn an cháis agus an gá atá ann aghaidh a thabhairt ar choigilteas fuinnimh agus nuálaíocht 

a spreagadh sa ghearrthéarma; 

 An gá atá le haistriú cóir a ráthú, le rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta agus 

ról lárnach do chórais chosanta sóisialta agus do sheirbhísí poiblí;  

 An gá atá ann go léireodh an tAontas ceannaireacht in COP26, agus go dtabharfaidh sé 

ceannaireacht le dea-shampla freisin ar bhonn níos ginearálta; 

 Breathnú ar bhagairtí agus deiseanna araon i ngach réimse, mar shampla in earnáil na 

talmhaíochta; 

 Ardaigh roinnt cainteoirí an tsaincheist go bhfuil an fuinneamh núicléach glan agus go bhfuil 

fuinneamh saor ríthábhachtach don fhorbairt thionsclaíoch agus don nuálaíocht theicniúil; 

 Cur chuige leathan a ghlacadh, agus aird á tabhairt ar choigilteas fuinnimh agus acmhainní; 

 Ar bhonn níos ginearálta, a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ar an ngeilleagar ciorclach; 

aghaidh a thabhairt ar athúsáid ábhar, ar bhrú comhshaoil atá á spreagadh ag tomhaltas 

neamh-inbhuanaithe agus ar shaincheist na dífheidhmeachta tapa fearas; 

 Díriú go ginearálta ar an inbhuanaitheacht, mar mhúnla gnó freisin, agus glas-snasú a chosc; 
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 Aird a thabhairt ar éifeachtaí an athraithe aeráide – ach freisin ar na bearta a ghlactar sa 

chomhthéacs sin – do réimsí, pobail agus saoránaigh leochaileacha áirithe. Tá comhionannas 

ríthábhachtach sa chomhthéacs sin (cruthú post ardcháilíochta agus urraim do chearta 

oibrithe i slabhraí luacha nua, fostaíocht, an comhrac i gcoinne na dumpála sóisialta) chomh 

maith leis an ngné inscne;  

 Ba cheart go mbeadh na bearta oiriúnúcháin fite fuaite le hiarrachtaí maolúcháin;  

 Maidir le hiompar, is minic nach mbíonn roghanna malartacha glasa ar fáil faoin tuath; agus 

bíonn carr de dhíth ort chun dul chuig an dochtúir nó chun taisteal go dtí an obair mar shampla; 

 Chun aghaidh a thabhairt ar thruailliú agus dramhaíl, luadh cáilíocht an uisce go háirithe; 

 Cosaint aeráide atá inbhuanaithe go sóisialta a bheith mar aidhm ag an Aontas; 

 An gá atá le rochtain a bheith ag an bpobal ar an dúlra, b’fhéidir ‘ceart dúlra’ a bheith ann, ach 

gan turasóireacht iomarcach agus neamh-inbhuanaithe; 

 Tábhacht an aistrithe dhúbailte agus an earnáil TF araon go háirithe, nuálaíochtaí agus tógáil 

bonneagair inbhuanaithe (chun aghaidh a thabhairt ar thionchair an athraithe aeráide) agus 

méadú a dhéanamh ar infheistíochtaí sa dul chun cinn teicneolaíoch; 

 Ba cheart tréithe sonracha gach réigiúin, agus na deiseanna agus na teorainneacha go léir atá 

ann, a chur san áireamh. 

 An gá atá le bheith ar an eolas go raibh roinnt tuartha ó na saineolaithe mícheart san am a 

chuaigh thart agus nach mór gach beart a bheith cothrom; 

 Aistriú ó ‘margú a dhéanamh go difear a dhéanamh’ agus samhlacha gnó inbhuanaithe a 

fhorbairt; 

 Díriú ar bhonn leathan ar chumarsáid agus an eagla roimh smaointe nua a laghdú 

 Féachaint go grinn ar an gcóras fóirdheontais reatha don fhuinneamh, ach freisin ar na córais 

CBL le haghaidh táirgí sláintiúla agus glasa, rud lena n-áiritheofar go mbeidh córas cothrom 

inbhuanaithe ann; 

 Tábhacht an oideachais, ach freisin an gá atá le hiarmhairtí agus pionóis iarbhír dóibh siúd a 

dhéanann dochar don chomhshaol, cosaint na bithéagsúlachta a fheabhsú agus téarma 

éiceamharaithe a shainmhíniú mar choir 

 Bearta agus cistí le haghaidh aistriú cóir chuig beartais níos glaise a éascú, lena n-áirítear 

coinníollachtaí sóisialta.  

 
Maidir le hionchais na gComhaltaí ar thoradh na Meithle, rinneadh na pointí seo a leanas: 
 
 An gá atá le héisteacht go cúramach leis na saoránaigh sa phróiseas seo agus infheidhmeacht 

smaointe agus an tionchar a bhíonn acu ar dhaoine agus ar an tsochaí a chur san áireamh; 

 A bheidh soiléir faoin méid is féidir a bhaint amach agus faoi leibhéal ar ar féidir é a bhaint 

amach; Eorpach, náisiúnta, áitiúil.  

 Tá gá le gealltanais shoiléire ó gach leibhéal agus ó gach eagraíocht (idirnáisiúnta) lena 

mbaineann; 

 An gá atá le haitheantas a thabhairt don dul chun cinn a rinneadh le blianta beaga anuas, ach 

fós a bheith uaillmhianach don todhchaí; 

 An mhian go dtiocfadh an Mheitheal ar mholtaí soiléire, lena n-áirítear moltaí atá an-

phraiticiúil agus ar féidir iad a chur chun feidhme go héasca; 

 Machnamh cuí a áirithiú, agus gan dul faoi dheifir i dtreo reachtaíochta ná i dtreo chonclúidí 

na Comhdhála;  

 Agus béim a leagan ar an ngá atá le tograí nithiúla agus praiticiúla a chur le chéile; 

 An gá atá leis an Meitheal a struchtúrú agus atá le soláthar cuí faisnéise a áirithiú do na 

Comhaltaí; 
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 An gá atá le torthaí nithiúla a bhaint amach mar Mheitheal chun ionchur a chur ar fáil don 

Seisiún Iomlánach; 

 Níor cheart an t-ionchur ón Ardán Digiteach a aicmiú; 

 Ba cheart torthaí na Meithle a bheith i scríbhinn. 

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 
Agus í ag tabhairt an chruinnithe chun deiridh, ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na Comhaltaí 
go léir as an ionchur a thug siad, ag leagan béim ar an bhfíoras go bhfuil roinnt saincheisteanna 
ann cheana féin a thagann chun cinn go rialta.  Is cosúil go bhfuil tacaíocht leathan ann don 
choincheap gur gá gníomhú go luath. Is léir freisin go gcaithfidh aon bhearta a bheith inghlactha 
go sóisialta. Chun dul chun cinn a dhéanamh, ní mór dúinn oideachas a thabhairt agus nuálaíocht 
a dhéanamh, agus leas á bhaint as na sonraí agus as an eolaíocht ar fad atá ar fáil. 
 
Dhearbhaigh an Cathaoirleach do na Comhaltaí go mbeadh an chéad chruinniú eile den Mheitheal 
níos struchtúrtha, bunaithe ar dhoiciméid chúlra agus ar ionchur ó na Painéil Saoránach Eorpach 
agus ar na Tuarascálacha Eatramhacha, agus go n-iarrfaí ar na Comhaltaí tosaíocht a thabhairt do 
na hábhair a bheadh le plé ag an gcéad chruinniú eile. Chuir an Cathaoirleach in iúl go mbeadh an 
chéad chruinniú eile den Meitheal ar siúl le linn sheisiún iomlánach mhí na Nollag agus chuir 
deireadh leis an gcruinniú.  
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IARSCRÍBHINN II Liosta de chomhaltaí na Meithle um Athrú Aeráide agus Comhshaol   
 

Cathaoirleach:  Anna PASKOVÁ  (An Chomhairle)  

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Muhterem ARAS Coiste na Réigiún 

Uasal Alexandra  ATTALIDES Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Claudia BANU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Hildegard BENTELE Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Pascal BOLO Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Manuela  BORA Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Maria CINQUE Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Esther DE LANGE Parlaimint na hEorpa 

Uasal Sándor DÉNESI Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Herbert DORFMANN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Eleonora EVI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Claudia GAMON Parlaimint na hEorpa 

Uasal Olgierd  GEBLEWICZ Coiste na Réigiún 

Uasal  Leonore  GEWESSLER An Chomhairle 

Uasal Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

An Chomhairle 

Uasal Elisabeth  
GUIGOU 

Painéil/imeachtaí saoránach 
náisiúnta 

Uasal Valentina GUTKAS 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Patrizia  HEIDEGGER An tSochaí Shibhialta 

Uasal Dorin HELL Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Reiner Gerd HOFFMANN 
Coiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa 

Uasal Birgit  HONÉ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Laura HUHTASAARI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jens  JOEL Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Hajnalka  JUHÁSZ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Thilde KARLSSON Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Bojan  KEKEC Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Alban LAVAUD Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Cillian  LOHAN 
Coiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa 

Uasal Jani  MÄKELÄ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Éva MÉSZÁROS Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Haus MOLLENHAUER Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Anna  PASKOVÁ An Chomhairle 

Uasal  Marko  PAVIĆ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Rossella PELLARIN Painéil Saoránach Eorpach 
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Uasal Zita  PLEŠTINSKÁ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Augusts REDOVIČS Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Caterina RENDE DOMINIS 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlaimint na hEorpa 

Uasal Hélène  RYCKMANS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Andreas SCHIEDER Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jitka  SEITLOVÁ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Virginijus SINKEVICIUS An Coimisiún Eorpach 

Uasal Livia SPERA Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Beata SZYDŁO Parlaimint na hEorpa 

Uasal Vera TAX Parlaimint na hEorpa 

Uasal Nils TORVALDS Parlaimint na hEorpa 

Uasal László TRÓCSÁNYI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Juliane UNBEREIT Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Adina VALEAN An Coimisiún Eorpach 

Uasal  Judit VARGA An Chomhairle 

Uasal Miltiadis  VARVITSIOTIS An Chomhairle 

Uasal Ana Paula  ZACARIAS An Chomhairle 

    

    
 


