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

Chomhairle / an tSeicia 
5 Eanáir 2021, 16:00-18:00 (le rannpháirtíocht chianda) 

 
 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 
Tar éis don Chathaoirleach tús a chur leis an gcruinniú, mheabhraigh an Cathaoirleach do na Comhaltaí 
gur tionóladh an cruinniú chun go bhféadfaí leanúint leis an bplé ar an gcruinniú deireanach a tionóladh 
an 17 Nollaig 2021. Rinneadh plé roimhe sin ar cheithre cinn de na hábhair vótála, is iad sin: i) 
fuinneamh; ii) iompar; agus iii) tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. Is iad seo a leanas na hábhair 
atá le plé go fóill: i) talmhaíocht; ii) bithéagsúlacht; iii) tírdhreach agus an tógáil; iv) athrú a chruthú i 
ndearcthaí agus in iompraíochtaí; agus v) fóirdheonú agus cánachas. 
Mheabhraigh an Cathaoirleach do na Comhaltaí go mbeadh an Painéal Saoránach Eorpach um ‘Athrú 
aeráide agus comhshaol / Sláinte’ ar siúl sa Pholainn le linn an deireadh seachtaine agus go ndéanfaí a 
gcuid moltaí a phlé ag an gcéad chruinniú eile den Mheitheal. 
Dúirt an Cathaoirleach arís, mar a rinneadh i gcruinnithe roimhe seo, go dtabharfaí cead cainte do na 
saoránaigh ar dtús maidir le gach ceann de na hábhair. Dúirt sí freisin go ndéanfaí an dréacht-achoimre 
ar chruinniú mhí na Nollag a scaipeadh go luath i measc Chomhaltaí na Meithle. 
 

2. Plé bailithe le chéile de réir ábhair 
 
Talmhaíocht 

• Ba cheart go bhféadfaí an comhbheartas talmhaíochta a chur in oiriúint do chomhthéacsanna 

réigiúnacha, é a bheith láraithe níos lú agus a bheith níos uaillmhianaí. 

• Iarraidh go ndéanfaí fóirdheontais a ghrinnscrúdú níos mó, ar leibhéal AE freisin, maidir le cé 

acu atá nó nach bhfuil cistí á n-úsáid mar a bhí beartaithe / mar atá á éileamh ag faighteoirí. 

Ba cheart tacaíocht a dhíriú ar fheirmeoirí óga agus ar theicnící nuálacha táirgthe agus ba 

cheart costais níos airde a chúiteamh. Cruthaítear níos mó post le feirmeacha beaga agus 

déantar ceantair thuaithe níos tarraingtí. 

• Ba cheart don talmhaíocht fhreagrach iarmhairtí aeráide a chur san áireamh agus a bheith ag 

oiriúnú dá réir sin. Ba cheart barra a shainaithint le taighde atá curtha in oiriúint do limistéir 

ar minic tuilte nó falscaithe iontu chun cliseadh fómhair a sheachaint. Ní mór ithreacha a 

chosaint in acmhainneacht talmhaíochta; is rómhinic a dhéantar iad a athshannadh don 

tógáil agus a shéalú. 

• Ní mór coincheap uile-Aontais d’fhoraoisí inbhuanaithe a bheith ann chun acmhainní a 

bhaint ar bhealach inbhuanaithe, poist a chruthú agus bithéagsúlacht foraoise a chosaint, 

agus athfhoraoisiú á chur chun cinn ag an am céanna. 

• Pointí breise a ardaíodh: i) Rialacha dochta le haghaidh lipéadú soiléir tionscnaimh lena 

léirítear an tír thionscnaimh sna hollmhargaí; ii) Neamhspleáchas AE maidir le táirgeadh 

síolta; iii) Cur chuige uile-Aontais i leith uiscechreimeadh agus gaothchreimeadh ithreacha; 

iv) deireadh a chur le formheas margaidh an Aontais Eorpaigh do ghliofosáit agus aghaidh a 
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thabhairt ar shaincheist úsáid spriocdhírithe lotnaidicídí agus leasachán, go háirithe in aice le 

feirmeacha orgánacha; v) OGManna agus feirmeoireacht thionsclaíoch a stopadh agus vi) 

táirgeadh áitiúil a uasmhéadú agus allmhairiú bia a laghdú. 

• Eascraíonn 70 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnáil na talmhaíochta ó fheirmeoireacht 

ainmhithe. Mar thoradh air sin, ní mór machnamh a dhéanamh maidir le tomhaltas feola a 

laghdú. 

• Is gá fóirdheonú a thabhairt dóibh siúd atá i mbun feirmeoireachta agus go háirithe, má 

rannchuidíonn siad leis an mbithéagsúlacht, le sábháilteacht bia agus le hinfhaighteacht bia. 

Ba cheart go léireodh praghsanna bia costais CO2. Ag an am céanna, níor cheart 

saincheisteanna comhshaoil a aistriú chuig codanna eile den domhan agus ní mór 

praghsanna do thomhaltóirí leanúint de bheith inacmhainne. 

• Ba cheart fóirdheontais a bheith ag dul chuig seirbhísí agus cáilíocht seachas chuig limistéir ina 

ndéantar feirmeoireacht. Ba cheart go mbeadh dearcadh nua-aimseartha ar an talmhaíocht 

lena bhféadfaí sábháilteacht bia a áirithiú, lena n-áirítear machnamh ar theicnící pórúcháin nua 

chun an talmhaíocht a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, agus í a déanamh 

níos éifeachtúla ag an am céanna. 

Bithéagsúlacht 

• Tugadh aghaidh ar thruailleáin éagsúla – ó dhumpaí ceirisín ón eitlíocht os cionn chósta 

Meánmhuirí na Spáinne go lotnaidicídí agus suaiteoirí inchríneacha. Ba chúis imní iad, go 

háirithe, éifeachtaí na lotnaidicídí agus na suaiteoirí inchríneacha sin ar phobail na mbeach san 

Eoraip. 

Cuireadh ábhair imní in iúl maidir leis an ró-iascaireacht, arb ann di freisin mar thoradh ar 
rochtain theoranta ar uiscí na Ríochta Aontaithe, agus díothú feithidí. 

• Is gá maoiniú do thionscadail bhithéagsúlachta agus feasacht ar dhlíthe bithéagsúlachta a 

mhéadú ar an leibhéal idirnáisiúnta. 

• Ní mór cuspóirí atá ceangailteach ó thaobh dlí a bheith ag gabháil le beartais, amhail na 

beartais sin a chuirtear in iúl sa straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’, (maidir le laghdú ar úsáid 

lotnaidicídí nó spás don bhithéagsúlacht san fheirmeoireacht). Ba cheart creat reachtach AE 

don ithir a ghlacadh a luaithe is féidir. Ba cheart bagairtí agus cineálacha truaillithe a dhéanann 

difear do speicis nach eol de chách iad, amhail truailliú solais, a phlé. 

 
Tírdhreach agus an tógáil 

• Cuireadh imní in iúl maidir leis an tionchar a bhíonn ag foinsí in-athnuaite fuinnimh ar an 

tírdhreach (feirmeacha gaoithe nó feirmeacha gréine). Ba cheart feirmeacha gaoithe a bheith 

in-athchúrsáilte. 

• Is gá aghaidh a thabhairt ar an ar an méadú atá ag teacht ar an easpa amhábhar. Cé is moite 

d’ábhair nua tógála a fhorbairt (coincréit agus adhmad a sheachaint mar acmhainní teoranta), 

ba cheart béim a chur ar ábhair a athchúrsáil agus ar fhoirgnimh atá ann cheana a athchóiriú 

seachas cinn nua a thógáil – luadh éifeachtaí truaillitheacha na gcairéal (truailliú aeir agus 

torainn) freisin sa chomhthéacs sin. 

• Ardaíodh úsáid láithreán athfhorbraíochta d‘fhoirgníochtaí nó d’fhoirgnimh neamhúsáidte. 

• Díriú ar thomhaltas fuinnimh a laghdú, lena n-áirítear trí insliú. Is foinse thábhachtach 

d’astaíochtaí gás ceaptha teasa í an earnáil tógála agus d’fhéadfaí ‘rabharta athchóiriúcháin’ 
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an Choimisiúin a cheangal le ‘rabharta gréine’. Béim níos mó ar ailtireacht ghlas i gcathracha 

(ballaí glasa/díonta glasa). 

• Is gá na costais a bhaineann leis na bearta glasa ar fad a mheas. 

 
Athrú a chruthú ar dhearcthaí agus iompraíochtaí, fóirdheonú agus cánachas (ábhair a raibh 
comhdhíospóireacht ann ina leith) 

• Ní mór aghaidh a thabhairt ar iompar diomailteach trí athruithe iompraíochta a fhóirdheonú 

agus trí oideachas a chur ar bhonn na n-athruithe sin, ag díriú ar scoileanna agus ar na glúnta 

óga. 

• Ba chóir spás agus fuinneamh a úsáid a laghad is féidir chun ró-thomhaltas i ndomhan ina bhfuil 

daonra 7 mbilliún a sheachaint. 

• Chomh maith le hathruithe iompraíochta aonair, is gá don bheartas poiblí tacú le hathruithe 

struchtúracha, e.g. trí thairiscintí poiblí a dhíriú ar athrú dearfach. 

• Díríodh cáineadh ar an mbéim a leagann an tAontas ar an tsamhail allmhairiúcháin fuinnimh 

agus ar mhéid EUR 19 mbilliún a bheith íoctha mar fhóirdheontais le táirgeoirí breosla 

iontaise san Iodáil amháin. Ba cheart na cistí sin a dhíriú ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite agus 

ar mhaolú a dhéanamh ar éifeachtaí na n-ardphraghsanna fuinnimh ar fíordheacair le daoine 

iad a íoc. 

• B’ionann aiste bia a bheith bunaithe níos mó ar phlandaí agus athrú dearfach iompraíochta. 

 
3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 
 
Ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na Comhaltaí go léir as ucht a rannpháirtíochta agus d’fhógair go 
mbeidh an chéad chruinniú eile den Mheitheal agus an chéad Seisiún Iomlánach eile den Chomhdháil 
ar siúl an 21 agus an 22 Eanáir. 
 
 


