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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

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

Chomhairle/an tSeicia 

Dé hAoine 25 Márta 2022, 9:00-11:30 agus 14:00-16:00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach agus ón Urlabhraí  

Mhínigh an Cathaoirleach gurbh é cuspóir na gcruinnithe an chéad dréacht de na tograí a phlé. 

Scaipeadh an dréacht sin agus ba cheart breathnú air mar thúsphointe. Le linn na gcruinnithe inniu 

agus le linn dhá chruinniú eile de chuid na Meithle a bheidh ann amach anseo, ba cheart bailchríoch a 

chur ar na tograí sin chun iad a chur faoi bhráid Sheisiún Iomlánach na Comhdhála. Thug Urlabhraí na 

Saoránach chun suntais gur gá a bheith táirgiúil agus dírithe chun teacht ar thograí inláimhsithe agus 

infheidhme.  

 

3. Na dréacht-tograí a chur i láthair agus a phlé d’fhonn dréacht-tograí a thíolacadh don Seisiún 

Iomlánach ar an 26 Márta 

Sna pléití seo a leanas bhí tacaíocht forleathan don chuid is mó de na tograí, agus cuireadh ar aghaidh 

roinnt moltaí chun iad a fhorbairt a thuilleadh. Le linn na gcruinnithe pléadh Togra 1, Togra 2 agus cuid 

de Thogra 3. 

 

Togra 1 - Táirgeadh bia atá sábháilte, inbhuanaithe, freagrach ó thaobh na haeráide de, agus é ar 
phraghas réasúnta, agus prionsabail na hinbhuanaitheachta agus an comhshaol á n-urramú, agus an 
bhithéagsúlacht agus éiceachórais á gcoimirciú: 
 

Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna agus moltaí seo a leanas: 

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: aistriú cóir, slite beatha 

inbhuanaithe d’fheirmeoirí, an gá atá le slándáil an tsolatháir bia a áirithiú, inacmhainneacht 

bia, oiliúint d’fheirmeoirí, nuálaíocht, feirmeoireacht bheacht, táirgeadh bia níos 

inbhuanaithe, iascach agus geilleagar gorm, dreasachtaí don fheirmeoireacht orgánach, cur 

amú bia a laghdú. 

➢ Ardaíodh an staid gheopholaitiúil atá ann faoi láthair roinnt uaireanta, go háirithe i ndáil leis 

an ngá atá le slándáil an tsoláthair bia a áirithiú. 

➢ Cuireadh béim le roinnt idirghabhálacha ar a thábhachtaí atá sé dul i dtreo modhanna táirgthe, 

tomhaltais agus feirmeoireachta atá níos inbhuanaithe.  

➢ Leagadh béim freisin ar an ngá atá le dálaí maithe oibre agus slite beatha maithe a áirithiú 

d’fheirmeoirí. 
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➢ Phléigh na Comhaltaí leibhéal na huaillmhéine maidir le húsáid lotnaidicídí a laghdú, leibhéil 

na bhfóirdheontas don fheirmeoireacht orgánach agus úsáid na n-éiciscéimeanna. 

➢ Tháinig na Comhaltaí ar chomhaontú maidir leis an ngá atá ann astaíochtaí agus an tionchar 

ar an gcomhshaol a laghdú, lena n-áirítear trí thaighde, nuálaíocht agus oiliúint. 

➢ Ar an mórgóir d’ardaigh roinnt Comhaltaí an gá atá le haistriú cóir agus glas. 

➢ Ardaíodh leas ainmhithe agus inbhuanaitheacht i dtáirgeadh feola agus iompar ainmhithe 
agus an gá atá leis an nasc idir pórú agus beathú a neartú. 

➢ Níor tháinig na Comhaltaí ar chomhaontú maidir le cuótaí ceannaigh a bhunú do tháirgí áitiúla 
le haghaidh ollmhargaí móra idirnáisiúnta, ach leag Comhaltaí béim ar an ngá atá ann tacú le 
táirgí áitiúla agus le slabhraí soláthair gairide. 
 

Togra 2 - An bhithéagsúlacht agus an tírdhreach a chosaint, deireadh a chur le gach cineál truaillithe 
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna agus moltaí seo a leanas: 

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: bithéagsúlacht agus tírdhreach 

a athbhunú, feasacht a mhéadú maidir le truailliú, ról na mbardas, foraoisí uirbeacha, foraoisí 

a chailltear de dheasca dóiteáin, loingseoireacht atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, 

comhrac i gcoinne truailliú micreaphlaisteach, gan slándáil an tsoláthair bia a chur i mbaol. 

➢ Phléigh na Comhaltaí deireadh a chur le truailliú; aghaidh a thabhairt ar an ngá atá le bheith 

réadúil, ach freisin ar an ngá le bheith uaillmhianach agus fís fhadtéarmach a bheith ann, agus 

na spriocanna atá ann cheana á gcur san áireamh. 

➢ Leagadh béim ar an tábhacht fhoriomlán a bhaineann le bainistiú níos fearr a dhéanamh ar 

limistéir faoi chosaint agus an bhithéagsúlacht a chosaint agus a athbhunú araon, agus 

ardaíodh freisin a thábhachtaí atá sé nach gcuirfí slándáil an tsoláthair bia i mbaol.  

➢ Leag an iliomad Comhaltaí béim ar an tábhacht a bhaineann le feithidí pailnitheacha agus 

dúchasacha, lena n-áirítear forfheidhmiú na rialachán atá ann cheana i ndáil leis sin. 

➢ D’ardaigh roinnt Comhaltaí athfhoraoisiú foraoisí scriosta, agus go sonrach dóiteáin foraoise, 

agus thug siad tacaíocht ina leith. 

 

Togra 3 - Dul i ngleic leis an athrú aeráide agus feabhas a chur ar shlándáil fuinnimh na hEorpa, agus 

impleachtaí geopholaitiúla á gcur san áireamh, agus fuinneamh leordhóthanach, inacmhainne agus 

inbhuanaithe á chur ar fáil do mhuintir na hEorpa, agus ról á choinneáil ag an am céanna mar 

cheannaire domhanda agus na spriocanna domhanda maidir leis an aeráid a chosaint á n-urramú: 

 

Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna agus moltaí seo a leanas: 

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise; tuilleadh infheistíochtaí a 

dhéanamh i bhfoinsí inathnuaite fuinnimh agus i modhanna stórála, agus aistriú cóir a áirithiú, 

lena n-áirítear cearta an duine agus gnéithe éiceolaíocha. 

➢ Tugadh an moladh chun an t-athrú aeráide agus saincheist na slándála fuinnimh a dheighilt 

níos fearr faoi chuimsiú an chuspóra agus na mbeart. 

➢ Leag roinnt mhaith Comhaltaí béim ar an ngá le bogadh chuig foinsí fuinnimh inathnuaite, 

agus ar spleáchais fuinnimh a laghdú freisin. 

➢ Maidir leis an mbeartas ginearálta fuinnimh, ba cheart machnamh a dhéanamh ar an staid 

gheopholaitiúil, ar chearta an duine, ar ghnéithe éiceolaíocha, agus ar dhea-rialachas agus ar 

smacht reachta de sholáthraithe tríú tír. 
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➢ Níor thángthas ar chomhaontú maidir le machnamh a dhéanamh ar fhuinneamh núicléach le 

linn an aistrithe fuinnimh. 

➢ An gá atá le héifeachtúlacht fuinnimh agus laghdú ar thomhaltas, lena n-áirítear trí insliú 

foirgneamh a fheabhsú. 

➢ Machnamh a dhéanamh ar hidrigin ghlas i gcás ina bhfuil leictriú deacair. 

➢ Aghaidh a thabhairt ar shaincheist na stórála fuinnimh. 

 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Mhínigh an Cathaoirleach go gcuirfí i láthair treoirlínte na dtograí agus a mbearta sonracha ag seisiún 

iomlánach na Comhdhála an lá dar gcionn. Thug an Cathaoirleach an cruinniú chun críche trína lua go 

raibh gá le cruinnithe breise de chuid na meithle, ar dócha go mbeadh siad ar siúl an 1 Aibreán. 

 
 


