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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

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

Chomhairle/an tSeicia 

Dé hAoine, 1 Aibreán 2022, 17:00-19:00 

 

Tháinig an mheitheal le chéile i bhformáid fhíorúil chun bailchríoch a chur ar an bplé ar na dréacht-

tograí do sheisiún iomlánach na Comhdhála; bhí an méid seo a leanas le plé: braisle II - athrú aeráide, 

fuinneamh agus iompar; braisle III - tomhaltas, pacáistiú agus táirgeadh inbhuanaithe; agus braisle IV 

- faisnéis, feasacht, idirphlé agus stíl mhaireachtála.  

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach agus ón Urlabhraí  

 

Ghabh an Cathaoirleach agus an tUrlabhraí araon buíochas leis na Feisirí as an obair atá déanta go dtí 

seo. Mhínigh an Cathaoirleach go ndíreodh an obair ar na gnéithe eile. 

 

2. Malartú 

 

D’fhreastail an Coimisinéir Wojciechowski ar an gcruinniú agus leag sé amach conas is féidir le 

hathchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) cur le moltaí na saoránach, lena n-áirítear trí 

inbhuanaitheacht a chur chun cinn ó thaobh an chomhshaoil, na sochaí agus na heacnamaíochta de, 

agus tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, acmhainní nádúrtha a 

chaomhnú agus bithéagsúlacht a athbhunú, agus ar an gcaoi sin colún tábhachtach den Chomhaontú 

Glas don Eoraip a chur chun cinn. Leag an Coimisinéir béim ar roinnt beart faoin CBT arb é is aidhm 

dóibh aistriú go feirmeoireacht níos glaise agus níos inbhuanaithe, eiciscéimeanna mar shampla, agus 

tacaíocht d’fheirmeoirí chun tacú le slite beatha agus chun ceantair tuaithe rathúla a chinntiú. Chuir 

an Coimisinéir i dtreis freisin gur leag an cogadh san Úcráin agus an paindéim béim ar a thábhachtaí 

atá slándáil an tsoláthair bhia, agus mheabhraigh sé an teachtaireacht a tháinig ón gCoimisiún le 

déanaí (a glacadh an 23 Márta) inar leagadh amach sraith gníomhaíochtaí chun slándáil an tsoláthair 

bhia a chosaint.  

 

Cuspóir 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 a chur ar fáil do mhuintir na hEorpa, agus ról á choinneáil acu ag an am céanna 

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

urramú acu  
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Sa phlé, ag tosú ag tomhas 9 de chuspóir 3, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna agus ar na moltaí 

seo a leanas: 

 

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: Tacaíocht airgeadais do scagairí 

CO2, bearta frithchalaoise cánach, tar éis idirthréimhse, tacaíocht do chaillteanas agus 

damáiste, réigiúin oileánacha.  

➢ Díríodh sa phlé ar bhearta a bhaineann le hinfheistíochtaí i stóráil fuinnimh agus i 

dteicneolaíochtaí agus i nuálaíochtaí atá neamhdhíobhálach don aeráid.  

➢ Pléadh an gá gan breoslaí iontaise a fhóirdheonú a thuilleadh agus gan maoiniú a chur ar fáil 

le haghaidh bonneagar gáis traidisiúnta. Cé go raibh comhaontú foriomlán ann maidir leis an 

ngá atá le dul i dtreo foinsí fuinnimh níos inbhuanaithe, chuir na Feisirí i dtreis freisin go 

leagann an staid gheopholaitiúil atá ann faoi láthair béim ar an ngá atá leis an tslándáil 

fuinnimh agus gurb é an sprioc fhadtéarmach deireadh a chur le céimniú amach, ach gur gá 

idirthréimhse a bheith ann. 

 

Cuspóir 4: Bonneagar d’ardchaighdeán, nua-aimseartha agus sábháilte a chur ar fáil, nascacht a 

áirithiú, lena n-áirítear ceantair thuaithe, go háirithe trí iompar poiblí 

 

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

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: Bonneagar glas, réigiúin 

oileánacha, go háirithe ceantair thuaithe, sábháilteacht, bonneagar uile rothaíochta, ina bhfuil 

roghanna malartacha inchreidte ann, atá nasctha le hioncam. 

➢ Thángthas ar chomhaontú foriomlán maidir leis an gcuspóir agus an plé a chur le chéile dírithe 

go háirithe ar an ngá atá leis an mbonneagar a bheith glas, agus ar na cúinsí speisialta a 

bhaineann le stáit oileánacha agus/nó ceantair iargúlta. 

➢ Le linn an phlé maidir leis na heitiltí gearra a theorannú, ardaíodh na deacrachtaí praiticiúla 

do réigiúin shonracha agus deacrachtaí eile, rud a d’fhágfadh go bhféadfaí comhréiteach a 

chruthú lena nascfaí teorainn a chur le heitiltí gearra agus le roghanna inchreidte eile agus an 

moladh maidir leis an líonra traenach a fheabhsú.  

➢ Ardaíodh freisin an gá atá le breithnithe sóisialta agus córa a chur san áireamh, i.e. maidir le 

fóirdheontais agus dreasachtaí chun aistriú go soghluaisteacht atá saor ó astaíochtaí. 

 

Cuspóir 5: Úsáid agus bainistiú níos fearr a bhaint as ábhair laistigh den Aontas Eorpach chun a 

bheith níos uathrialaithí, níos ciorclaí agus gan a bheith chomh leochaileach. Táirgí agus táirgeadh 

AE níos fearr agus inbhuanaithe agus an geilleagar ciorclach a chur chun cinn: táirgí chun 

comhchaighdeáin chomhshaoil an Aontais a chomhlíonadh (go dtí níos faide, is fusa iad a athúsáid, 

a dheisiú agus a athchúrsáil) 

 

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

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: hidrigin ghlas, cód QR, 

caighdeáin níos déine, níos neamhspleáiche, táirgí a chuirtear ar mhargadh AE, Pas Táirge 

Digiteach, seachaint dramhbhia, Straitéis AE maidir le Teicstílí Inbhuanaithe.  
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➢ Rinneadh moltaí chun an beart maidir le caighdeáin a dhéanamh níos sonraí agus níos déine 

maidir le caighdeáin táirgthe agus chun táirgí allmhairithe a áireamh go sonrach freisin. 

➢ Chuir Feisire in iúl gur cheart an talmhaíocht a lua leis an mbeart maidir le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar shlabhraí soláthair domhanda, áfach, nár cheart é a bheith teoranta don 

talmhaíocht.  

➢ Maidir leis an mbeart a bhaineann le dramhaíl, moladh friotal níos soiléire a chur isteach 

maidir le conas dramhaíl a sheachaint ar an gcéad dul síos, trí spriocanna maidir le cosc agus 

athúsáid/athchúrsáil níos fearr a leagan síos. Glacadh go maith leis an togra chun bearta a 

bhaineann le dramhaíl a chumasc.  

➢ Maidir le scéimeanna i ndáil le tabhairt ar ais taiscí, moladh go mbeadh caighdeáin arda ann 

do choimeádáin.  

➢ Ardaíodh an ceart chun deisiúchán chun dul i ngleic le dífheidhmeacht agus cuireadh béim ar 

a thábhachtaí atá sé go mbeadh rochtain ar pháirteanna spártha ar feadh tréimhse níos faide.   

➢ Athfhoirmíodh an fhoclaíocht maidir le hamhábhair thánaisteacha ar an margadh chun 

fíormhargadh a chruthú agus chun forálacha a sholáthar maidir le cainníocht na n-ábhar 

tánaisteach i dtáirgí.  

➢ Maidir leis an mbeart a bhaineann le táirgí faisin moladh go ndéanfaí tagairt do straitéis AE le 

haghaidh teicstílí inbhuanaithe.  

 

Cuspóir 6: Eolas, feasacht agus idirphlé maidir leis an gcomhshaol, an t-athrú aeráide, úsáid fuinnimh 

agus inbhuanaitheacht a chothú 

 

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

➢ I measc moltaí eile, luadh na moltaí seo maidir le téacs breise: Oideachas, foghlaim 

idirghníomhach ar feadh an tsaoil, litearthacht inbhuanaitheachta. 

➢ Ardaíodh go raibh an moladh bunaidh ó Phainéal Eorpach na Saoránach ag labhairt faoi ‘ardán 

idirghníomhach seiceála fíoras’ agus d’aontaigh na Feisirí gur cheart é sin a chur leis.  

➢ Chuir roinnt comhaltaí in iúl go láidir gur cheart go n-áireofaí i mbearta a bhaineann le hábhair 

oideachais agus teagaisc an ghné den fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus an gá le hathoiliúint 

agus le taighde eolaíoch.  

➢ Maidir leis an mbeart a bhaineann le ról agus gníomhaíocht AE a neartú i réimse an 

chomhshaoil agus an oideachais, mheabhraigh comhalta amháin inniúlacht náisiúnta sna 

réimsí sin.  

➢ Maidir le haistí bia plandaí-bhunaithe, mhol na saoránaigh cothromaíocht mhaith a bhaint 

amach idir sineirgí a lorg le bearta comhchosúla ón meitheal um shláinte.  

➢ Leag Ballstáit eile béim ar an tábhacht a bhaineann le húsáid talún talmhaíochta a aistriú ó 

ainmhithe a bheathú go ceannasacht AE i dtáirgeadh bia.  

  

3. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

 
Chuir an Cathaoirleach agus an tUrlabhraí clabhsúr ar an gcruinniú trína chur in iúl go scaipfí an dara 

dréacht de thograí Dé Luain agus chuir siad i gcuimhne do na Feisirí go mbeadh an cruinniú deireanach 

den mheitheal ar siúl an 7 Aibreán. 
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