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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR DEN CHÚIGIÚ CRUINNIÚ  

DEN MHEITHEAL UM ATHRÚ AERÁIDE AGUS COMHSHAOL 

Dé hAoine an 11 Márta 2022, 9.00 – 11.00 

 

1) Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Cháin an cathaoirleach, Anna Pasková, ionradh na Rúise ar an Úcráin agus bhí nóiméad ciúnais 

ann.  

 

Rinne Anna Pasková, cur síos ar roinnt príomhghnéithe atá le cur san áireamh i gcomhthéacs 

na géarchéime seo:  

- Tá gá níos mó fós le dícharbónú agus le laghdú a dhéanamh ar spleáchas AE ar allmhairí ola 

agus gáis ón Rúis (i.e. béim níos mó ar an gcomhpháirt slándála atá leabaithe cheana sa 

Chomhaontú Glas);  

- Dlúthpháirtíocht, a mhéid a bhaineann le dúshláin chothromais agus praghsanna fuinnimh 

(ciallaíonn ‘aistriú cóir’ freisin aistriú daingean); 

- Dúshlán is ea an mhífhaisnéis; 

- Talamh agus an dúlra a chosaint toisc gur acmhainní straitéiseacha iad sin (talmhaíocht, 

comhshaol, geilleagar inbhuanaithe agus ciorclach; 

- áirítear le luachanna an Aontais sochaithe láidre agus cur chuige trédhearcach agus 

rannpháirteach. 

 

Chuir an cathaoirleach na chéad chéimeanna eile seo a leanas in iúl:  

- Bunaithe ar na dréachtmholtaí, déanfaidh an Rúnaíocht na tograí a dhréachtú (bunaithe ar thrí 

ionchur – i.e. moltaí na bpainéal saoránach Eorpach agus na bpainéal náisiúnta; tuairimí a 

mhalartú maidir leis an Ardán Digiteach agus díospóireachtaí iomlánacha agus díospóireachtaí 

na meithleacha); 

- Déanfar na tograí a aistriú go gach teanga agus cuirfear chuig an meitheal an tseachtain seo 

chugainn iad; 

- Ba cheart do chomhaltaí na meithle tuairimí i scríbhinn a sheoladh ansin roimh an 6ú cruinniú 

den mheitheal; 

- Déanfar torthaí eatramhacha ar phlé na meithle a chur i láthair ag an gcéad seisiún Iomlánach 

eile den Chomhdháil an 25-26 Márta; 

- TD’iarr an cathaoirleach ar na rannpháirtithe comhordú a dhéanamh ar a seasaimh laistigh dá 

gcomhpháirteanna faoi seach agus tograí comhthoiliúla a shainaithint. 

 

Chuir an tUasal Hell, urlabhraí an Phainéil Saoránach Eorpach (ECP) i bhfáth go bhfuil an aird 

ar fad dírithe ar na himeachtaí san Úcráin, ach go bhfuil gníomhaíocht phráinneach fós ag 

teastáil chun an pláinéad a chosaint agus gur cheart don mheitheal, dá bhrí sin, na moltaí agus 

na spriocanna a shaothrú i réimse na haeráide agus an chomhshaoil chomh bríomhar céanna 

agus a rinneadh go dtí seo. 
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2) Plé 

Rinneadh an plé ar bhonn na réimsí seo a leanas:  

(i) an t-athrú aeráide, fuinneamh agus iompar;  

(ii) talmhaíocht, táirgeadh bia, an bhithéagsúlacht, éiceachórais, truailliú;  

(iii) tomhaltas inbhuanaithe, pacáistíocht agus táirgeadh;  

(iv) faisnéis, feasacht agus idirphlé.  

 

Na príomhphointí a tarraingíodh anuas de réir ábhair: 

 

1. An t-athrú aeráide, fuinneamh agus iompar 

 

Is tábhachtaí fós anois cinnteacht an tsoláthair a áirithiú agus spleáchas fuinnimh AE a laghdú 

sa chomhthéacs reatha (níos mó béime a leagan ar fhoinsí in-athnuaite fuinnimh agus ar choigilt 

fuinnimh; infheistíochtaí i mbonneagar le haghaidh fuinnimh inathnuaite agus i bhfoinsí 

fuinnimh idirthréimhseacha; tacaíocht don taighde agus don nuálaíocht a mhéadú; an gá atá le 

dlíthe pleanála agus nósanna imeachta a chur in oiriúint agus dlús a chur leo, an gá atá le 

hAontas Fuinnimh AE a chruthú; tacaíocht don tsoghluaisteacht inbhuanaithe agus don 

nuachóiriú ar an iompar poiblí; an gá atá le machnamh a dhéanamh ar na himpleachtaí 

geopholaitiúla agus slándála a bhíonn ag gach soláthraí fuinnimh tríú tíre, ina bhfuil 

saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus le cúrsaí éiceolaíocha i gceist le roinnt 

mhaith acu); 

- An gealltanas i leith na gcuspóirí uaillmhianacha domhanda maidir leis an aeráid (cuspóirí 

aeráidneodrachta 2030 agus 2050) agus i leith chuspóirí níos leithne an Chomhaontaithe Ghlais 

don Eoraip a choimeád agus dlús a chur leis an aistriú glas, cé gur gá freastal do bhearta 

riachtanacha (agus iad a chothromú ina gcoinne) sa ghearrthéarma ar mhaithe le ganntanais a 

sheachaint agus dea-bhail na sochaí a áirithiú;   

Tá roinnt rannpháirtithe i bhfách le hathbhreithniú a dhéanamh ar na hamlínte is infheidhme 

maidir le foinsí fuinnimh idirthréimhseacha a aistriú nó le húsáid mhéadaithe agus níos glaine 

a bhaint astu, agus úsáid á baint, más gá, as teicneolaíochtaí maolaithe amhail scagairí CO2 

agus stóráil carbóin, críochfoirt nua GNL, hidrigin ghlas nó acmhainní dílse a eastóscadh 

laistigh de AE, agus rannpháirtithe eile a deir nach féidir filleadh ar chúrsaí mar a bhí mar 

thoradh ar an ngéarchéim; cuireadh in iúl freisin go bhfuil gás nádúrtha tábhachtach do 

tháirgeadh leasachán.  

- Braistint láidir práinne i dtaobh na bearta uile is gá agus is féidir a ghlacadh agus maidir leis 

an bhfeasacht go dtiocfaidh méadú ollmhór ar an ngá a bheidh le hinfheistíochtaí bonneagair 

agus le cúiteamh; 

- Ba cheart difríochtaí sna himthosca náisiúnta agus sa mheascán fuinnimh a chur san áireamh; 

ba cheart coinníollacha náisiúnta eile a chur san áireamh freisin (e.g. túsphointí, suíomh 

geografach, an gá atá le réigiúin iargúlta a nascadh, cumhacht cheannaigh...); 

- Ba cheart an Teachtaireacht nua ón gCoimisiún Eorpach maidir le fuinneamh (‘REPowerEU’) 

a chur i gcuntas; 

Tá saincheisteanna inacmhainneachta, go háirithe d’fhuinnimh inathnuaite níos airde anois ar 

an gclár oibre chomh maith le gnéithe sóisialta níos leithne (tacú le saoránaigh agus le 
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hoibrithe; córais chánachais níos cothroime chun aistriú cóir a mhaoiniú; cistí EGD agus um 

bochtaineacht fuinnimh a réamh-mhaoiniú; 

- Léirítear i gcogadh na hÚcráine go bhfuil baol ann go dtréigfí foinsí malartacha nó 

idirthréimhseacha de tháirgeadh fuinnimh, e.g. ba cheart athmhachnamh a dhéanamh ar úsáid 

fuinnimh núicléach, chomh maith leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann nuair a bheifear ag 

díriú ar an ngléasra núicléach. 

 

 

2. Talmhaíocht, táirgeadh bia, an bhithéagsúlacht, éiceachórais, truailliú 

 

- An gá atá le bearta a dhéanamh i gcoinne dianfheirmeoireachta agus diantáirgthe (le costais 

arda ó thaobh talún, aeráide agus comhshaoil de), agus sainmhínithe soiléire ar na téarmaí a 

leagan síos; prionsabail an gheilleagair chiorclaigh a chur i bhfeidhm sa talmhaíocht; 

- Tacaíocht níos láidre a thabhairt do chleachtais feirmeoireachta orgánaí agus inbhuanaithe 

(cothú a dhéanamh ar tháirgeadh intíre ar an bpraghas ceart), cé go dtugtar faoi deara go 

bhfaigheann bithfheirmeoirí cheana féin níos mó tacaíochta inniu ná mar a fhaigheann 

feirmeoirí traidisiúnta; 

- Tacú le taighde chun lotnaidicídí a fhorbairt atá níos inbhuanaithe, nach bhfuil an truailliú 

céanna ag baint leo agus nach ndéanann an oiread chéanna dochair don chomhshaol; 

- Baineann go leor de na saincheisteanna fuinnimh le cursaí talmhaíochta freisin, beidh 

suaitheadh i soláthair na margaí domhanda de dheasca chogadh na hÚcráine. Tá 

neamhthuilleamaíocht agus cinnteacht an tsoláthair ar phraghsanna inacmhainne i mbia, i 

mbeatha ainmhithe, i bhfuinneamh agus i leasacháin fite fuaite ina chéile agus ba cheart go 

mbeidís mar phríomhsprioc san earnáil sin (e.g. chun aghaidh a thabhairt ar thionchar an 

chogaidh ar tháirgeadh agus ar phraghsanna; chun spleáchas ard AE ar an gcuid eile den 

domhan a laghdú; talmhaíocht ingearach agus garraíodóireacht uirbeach);  

- Athchóiriú CBT chun tacú leis an inbhuanaitheacht agus le cinnteacht an tsoláthair freisin; 

ganntanais a sheachaint); chomh maith leis sin, an gá atá le freastal do bhearta maolaithe 

gearrthéarmacha agus do spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarmacha araon, e.g. nuair a bhíonn 

cur i leataobh á phlé. 

- Luadh gnéithe cultúrtha mar ró-thomhaltas, domhandú agus caillleadh na gaolmhaireacht le 

bia. 

- An gá atá le taighde agus nuálaíocht a neartú 

- Fócas ar mheascán d’inbhuanaitheacht agus de tháirgiúlacht; seachtrú táirgthe d’iomaitheoirí 

idirnáisiúnta nach bhfuil chomh inbhuanaithe céanna a sheachaint.  

- Ba cheart moltaí maidir le hathfhoraoisiú a bheith níos dearscnaithí (reachtaíocht a chuireann 

d’oibleagáid ar chuideachtaí athfhoraoisiú a dhéanamh ar limistéir); 

- Oiliúint a chur ar fheirmeoirí ionsar thalmhaíocht níos inbhuanaithe; poist ghlasa a chruthú; 

- Aghaidh a thabhairt ar ghnéithe sóisialta: dumpáil shóisialta agus aistriú chuig poist níos fearr 

chun earnáil níos inbhuanaithe a bheith ann, agus praghsanna arda a sheachaint; 

- Bearta le haghaidh tuilleadh faisnéise agus oideachais i scoileanna, feachtais faisnéise ar 

mhórscála maidir le bia agus táirgeadh sláintiúil; 

- Bearta níos déine chun beacha a chosaint. 
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3. Tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe 

 

- Tá go leor á dhéanamh cheana féin ar an leibhéal Eorpach, ach is féidir torthaí a fheabhsú 

tuilleadh fós. - Staid AE a neartú ar bhonn uilechoiteann trí phatrúin táirgthe/tomhaltais a 

fheabhsú agus seirbhísí dírithe ar dheisiú; bearta iompraíochta, bonneagar a fheabhsú; 

- Feidhmiú rathúil an gheilleagair chiorclaigh (deisiú agus athúsáid seachas athchúrsáil; táirgí 

níos marthanaí); 

- An Plean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach a chur chun feidhme (ceart chun 

deisiúcháin , tréimhse ama níos faide i gcás infhaighteacht páirteanna spártha comhoiriúnacha, 

barántaí); 

- Bearta maidir le héicidhearthóireacht (táirgí deartha ar bhealaí atá níos fusa a dheisiú); 

- Iarrann tomhaltóirí tuilleadh faisnéise, an fhéidearthacht lipéadú aontaithe nó éicea-scór nó 

pas táirge digiteach a thabhairt isteach ar feadh na saolré, deis táirgí a dheisiú etc. Caithfidh 

machaire comhréidh a bheith ag fiontair na hEorpa le táirgí allmhairithe, áfach, agus ní mór 

nach mbeidh caomhnaitheacht i gceist mar thoradh ar ardchaighdeáin;  

- Amhábhair thánaisteacha a thabhairt ar ais chuig saolré na margaí agus táirgthe ón 

athchúrsáil; 

Coinníollacht shóisialta (ba cheart do AE agus do na Ballstáit uile iarrachtaí agus feachtais a 

chistiú chun tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn e. g. i soláthair phoiblí; ceanglais a 

áireamh maidir le coinníollacha oibre a urramú; chomh maith leis sin i réimsí eile amhail 

soláthar poiblí agus beartas trádála). 

 

4. Faisnéis, feasacht agus idirphlé. 

- Méadú ar infhaighteacht, trédhearcacht agus iontaofacht faisnéise (AE chun suíomh gréasáin 

faisnéise speisialta a chur ar bun maidir le staidéir chun feasacht a ardú); 

- Uirlis lárnach is ea an t-oideachas chun na moltaí go léir a chur chun feidhme (chun gur féidir 

le saoránaigh cinntí eolasacha a dhéanamh); 

- Gnéithe comhshaoil a chur san áireamh san oideachas (le béim ar leanaí, e.g. i gcuraclaim 

scoile); 

- Iomaíocht chóir idir táirgí a tháirgtear in AE agus táirgí a allmhairítear ó lasmuigh de AE. 

 

3) Conclúidí ón gCathaoirleach 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na rannpháirtithe as a gcuid aighneachtaí agus luaigh sé 

go mbeidh an chéad chruinniú eile ar siúl ag Seisiún Iomlánach Chomhdháil mhí an Mhárta II 

ar an 25 Márta 2022. 

 

 

 


