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

Chomhairle/an tSeicia 
21 Eanáir 2021, 16:00-18:00 (cruinniú hibrideach) 

 
1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 
 
Chuir an Cathaoirleach tús leis an gcruinniú trína chur in iúl gur glacadh taifead achomair an chéad 

chruinnithe den Mheitheal agus go bhfuil fáil ar an taifead ar líne anois. Tionólfar cruinniú eile de chuid 

na Meithle an 11 Márta 2022 chun plé níos sonraí a dhéanamh ar conas moltaí a réadú ina dtograí. An 

25 Márta 2022, beidh plé eile sa Mheitheal ar thograí, agus d’fhéadfaí cruinniú eile a chur sa sceideal 

amach anseo.  

An chéad phointe ar an gclár oibre ná tuairiscí ó shaoránaigh ó Phainéil na Saoránach Eorpach agus 

Náisiúnta, agus ina dhiaidh sin tionólfar ceithre phléghrúpa ar théamaí ar leith, eadhon 1) talmhaíocht, 

táirgeadh bia agus bithéagsúlacht 2) fuinneamh, iompar agus athrú aeráide; 3) tomhaltas agus 

táirgeadh inbhuanaithe; 4) faisnéis, feasacht, idirphlé. 

 

2. Tuairisc ó na saoránaigh – Painéal na Saoránach Eorpach agus Painéal na Saoránach 

Náisiúnta  

Ionadaí ó Phainéal na Saoránach Eorpach (PSE): 

As 64 thogra a ullmhaíodh in Natolin, roghnaíodh 51 díobh le breis agus 70 % i bhfabhar, agus bhain 

34 díobhsan leis an athrú aeráide agus leis an gcomhshaol.  

Maidir le fuinneamh; ba cheart córais chumhachta a bharrfheabhsú trí scagairí CO2 a shuiteáil ar 

bhonn éigeantach i stáisiúin chumhachta ghualchumhachtaithe atá ann cheana agus tríd an úsáid is 

fearr a bhaint as an rótháirgeadh a tharlaíonn toisc breoslaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol 

a bheith á nginiúint, amhail hidrigin agus bithbhreoslaí.  

Is gá bealaí a aimsiú chun tomhaltas fuinnimh a laghdú, chun daoine a spreagadh le níos lú fuinnimh 

a ídiú trí chóras bónais chun cumhacht a chaomhnú. Chomh maith leis sin, ba chart cistí a 

leithdháileadh chun taighde a dhéanamh ar fhorbairt bealaí nua lena bhféadfaí fuinneamh glas a 

ghiniúint. Maidir le hiompar, molann na saoránaigh go ndéanfaí an córas iarnróid san Aontas Eorpach 

a chaighdeánú, ceantair thuaithe a nascadh agus iompar poiblí a dhéanamh inacmhainne agus 

sábháilte do chách, chomh maith le haistriú ó shoghluaisteacht phearsanta go soghluaisteacht 

chomhroinnte. Maidir le tomhaltas inbhuanaithe agus freagrach, srianta a chur i bhfeidhm i ndáil le 

fógraíocht a dhéanamh faoi tháirgí atá díobhálach don chomhshaol, cosc a chur ar phacáistiú neamh-

inbhuanaithe agus tacú le húsáid táirgí ar féidir iad a chur ar ais go héasca sa gheilleagar ciorclach mar 

amhábhair. 
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Maidir le talmhaíocht: an fheirmeoireacht orgánach agus réigiúnach a chur chun cinn agus tacú léi, na 

critéir maidir le fóirdheonú a athrú, úsáid lotnaidicídí a laghdú, monashaothrú agus ollphórú ainmhithe 

a sheachaint chun an t-éiceachóras a athchothromú. An fheirmeoireacht ingearach a chur chun cinn 

chun níos mó limistéar faoi chosaint a ghnóthú, feirmeoirí a oiliúint agus tacaíocht a thabhairt dóibh 

chun modhanna feirmeoireachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur chun feidhme, agus 

infheistiú in iarrachtaí athfhoraoisithe.  

Ionadaí ó Phainéal Náisiúnta na Fraince: 

Bhí na moltaí dírithe ar shrianta fuinnimh. Tomhaltas a laghdú trí úsáid méideanna iomarcacha 

fuinnimh a sheachaint, agus trí thacú le cistí taighde don nuálaíocht. Ba cheart córas iompair traenach 

a bheith ar fáil ar fud an Aontais. Tá sé tábhachtach margadh hidrigine glas a fhorbairt, cánacha agus 

fóirdheontais do mhodhanna iompair a chomhchuibhiú – níor cheart go mbeadh ticéid eitleáin níos 

saoire ná ticéid traenach. Ní mór tús áite a thabhairt sa Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) do 

cháilíocht táirgí agus do dhea-chleachtais a fhorbairt fad a fheabhsaítear cosaint na limistéar nádúrtha 

agus na n-éiceachóras. Thairis sin, is gá córais táirgeachta a “athlogánú”, ar córais iad do shlabhraí 

táirgeachta gearra áitiúla, chun feabhas a chur ar chosaint na n-éiceachóras sa dúlra agus chun 

criosanna cosanta a chruthú i limistéir uirbeacha agus thuaithe. Chomh maith leis sin, is gá cáin 

charbóin a ghearradh orthu siúd a bhaineann mí-úsáid as an gcóras agus iad i mbun chleachtas an 

‘tsnasa ghlais’.  

Ionadaí ó Phainéal Náisiúnta na Gearmáine: 

Sna moltaí ón gcéad fhóram oifigiúil náisiúnta saoránach i mBeirlín, an Ghearmáin, tarraingíodh aird 

ar an ngá le rialachán maidir le saolré ráthaithe táirgí, i.e. ráthaíocht dhlíthiúil a thabhairt isteach a 

bhaineann go sonrach le táirge ar leith, síneadh ama a chur leis an tréimhse ráthaithe do tháirgí a 

tháirgtear agus a dhíoltar san Aontas, agus trédhearcacht a sholáthar do thomhaltóirí. Thairis sin, 

dleachtanna iompórtála aeráide a bhunú – a thiontaíonn ina suimeanna airgid atá coibhéiseach leis an 

dochar don aeráid–. le córas pointí inbhuanaitheachta do tháirgí áirithe. 

Ionadaí ó Phainéal Náisiúnta na hÍsiltíre: 

tá 68 % de mhuintir na hÍsiltíre den tuairim gur cheart don Aontas ról ceannasach a ghlacadh sa 

chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus gur cheart don Aontas fís shoiléir a fhorbairt maidir leis 

an todhchaí. Ina theannta sin, ceapann siad gur cheart do na saoránaigh a n-iompraíocht féin a chur 

in oiriúint chun athrú a bhaint amach. In ionad an milleán a chur ar a chéile, ní mór do thíortha 

comhaontuithe a lorg, eolas a mhalartú agus réitigh a chruthú le chéile. Ní mór córas níos fearr, níos 

cothroime agus níos simplí a bheith ann chun astaíochtaí CO2 a laghdú. Ní mór na teachtaireachtaí a 

scaiptear faoi na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide a bheith níos soiléire agus níos dearfaí, in 

léirítear chomh maith céanna na deiseanna. Ba cheart do na ceannairí dea-shampla a thabhairt, mar 

shampla, níos lú aerthaistil agus níos mó cruinnithe cianda. 

 

3. Pléghrúpaí de réir ábhair  

1) Talmhaíocht, táirgeadh bia agus bithéagsúlacht 

- Limistéir nua faoi chosaint a bhunú do speicis atá i mbaol a ndíothaithe. 

- Ba cheart próisis táirgthe feola amhail ollphórú bó-ainmhithe do tháirgeadh feola a rialáil níos mó 

agus d’fhéadfaí a n-úsáid a laghdú. 

- Áitíonn roinnt daoine gur gá dul i ngleic leis an dianfheirmeoireacht; tá daoine eile den tuairim gur 

gá an téarma 'dianfheirmeoireacht' a shainmhíniú go cúramach agus go cruinn chun críocha 
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reachtacha. Maidir leis sin, luaigh roinnt daoine go bhfuil sé sin cumhdaithe freisin faoi straitéis 

an Aontais ‘ón bhfeirm go dtí an forc’. 

- Úsáid iomarcach lotnaidicídí a sheachaint trí dhianfheirmeoireacht agus gan cógais a úsáid ach 

amháin chun ainmhithe breoite a chóireáil, ní chun cosc a chur ar ghalar, chun cruthú frídíní 

frithsheasmhacha a sheachaint.  

- Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) chun a áirithiú go 

gcuirtear modhanna feirmeoireachta orgánaí chun cinn le fóirdheontais. Luaigh Ballstáit eile gur 

cinneadh cheana féin an t-athchóiriú ar an gComhbheartas Talmhaíocht go dtí 2027 agus go 

dtacaíonn sé leis an bhfeirmeoireacht orgánach cheana féin. Ní mór gnéithe sábháilteachta bia a 

chur san áireamh freisin.  

- Tá gá le samhail nua eacnamaíoch san Eoraip chun acmhainní a dháileadh ar bhealach níos 

cothroime, agus ní gá go mbeadh sé dírithe ar tháirgeadh méadaithe. Níor cheart go mbeadh na 

daoine is leochailí thíos leis an aistriú inbhuanaithe, agus ba cheart tacú le bearta dóibh siúd a 

bhfuil bochtaineacht fuinnimh ag bagairt orthu.  

- Is gá a shoiléiriú gur tríd an idirphlé a bheimid in ann ár sochaí a athrú ó bhonn. Ní mór dúinn 

féachaint lena áirithiú go n-úsáidfear buiséad an Aontais chun rannchuidiú go sóisialta le sochaí 

atá neamhdhíobhálach don aeráid trí chistí sóisialta, arna miondealú ar an leibhéal náisiúnta agus 

ar an leibhéal réigiúnach, agus é sin uile tríd an idirphlé chun comhdhearcadh a bhaint amach. 

- Ní mór don Aontas a bheith an-chúramach ina chuid comhaontuithe trádála agus é ag féachaint 

ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar an gcomhshaol. Teastaíonn pleananna straitéiseacha 

ar an leibhéal náisiúnta chun cosaint na bithéagsúlachta agus slándáil an tsoláthair bia a áirithiú.  

- Tá timpeallachtaí nádúrtha éagsúla ag na Ballstáit, mar sin tá sé tábhachtach comhthéacs gach 

réigiúin a chur san áireamh.  

- Luaigh roinnt saoránach gur bhraith siad gur bhain an ról acusan níos mó le cur síos a dhéanamh 

ar thorthaí inmhianaithe agus go raibh polaiteoirí freagrach as na réitigh nithiúla a fhorbairt agus 

as an maoiniú a theastaíonn lena gcur chun feidhme.  

 

2) Fuinneamh, iompar agus athrú aeráide 

- Is gá tús áite a thabhairt do mheascán fuinnimh inár n-uaillmhianta i leith an chomhshaoil, agus is 

gá tacú le hinfheistíocht agus le taighde. Tógann sé tamall chun astaíochtaí a laghdú agus 

fuinneamh in-athnuaite a mhéadú, mar sin tá gá fós le foinsí malartacha fuinnimh le hastaíochtaí 

ísle a chur in ionad cineálacha fuinnimh níos truaillithí amhail gual.  

- Ar na samplaí tá hidrigin ghlas, cé go n-éilíonn sé leibhéil an-ard infheistíochta mar gheall ar an 

bhfuinneamh is gá chun í a chruthú. Fós féin, is é is tábhachtaí ná eirí as úsáid breoslaí iontaise 

agus carranna leictreacha a chur chun cinn.  

- Maidir le haistriú fuinnimh, tá gá le breoslaí idirthréimhseacha amhail gás, gan a bheith ag brath 

go rómhór ar an Rúis mar sholáthraí, agus is gá aird a tharraingt ar thionscadail nua, agus ar bhealaí 

nua chun fuinneamh glas a thabhairt chun na hEorpa ar bhealach a fhágann nach mbeidh an Eoraip 

spleách ar an aon fhoinse amháin.  

- Bhí roinnt toscaireachtaí i gcoinne tacú le fuinneamh núicléach, bíodh is gur chuir rannpháirtithe 

eile in iúl gur geal leo tacsanomaíocht an Aontais. Chuir Ballstáit eile i bhfáth go cheart go mbeadh 

fuinneamh sábháilte ina réamhchoinníoll do rathúnas na saoránach.  

- Is gá iompar poiblí a chur chun cinn agus é a chur san áireamh san aistriú a tharlóidh sna ceantair 

is iargúlta tuaithe atá againn. Tá fíorstraitéis ag teastáil le haghaidh obair leantach institiúideach.  

- Níor éirigh leis an Aontas aon chéim chun tosaigh a ghlacadh i dtaca le caighdeánú iarnróid agus 

is rud ríthábhachtach é sin.  

Chun traenacha ardluais agus traenacha oíche a bheith againn, ní mór dúinn aon chaighdeán 

amháin fuinnimh iarnróid a shocrú san Eoraip.  
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- Tacaíocht leathan do mhéadú ar infheistíochtaí in iompar poiblí, ach chun go mbeidh an t-iompar 

poiblí iontaofa, éifeachtúil, agus inacmhainne, ní mór dó fanacht faoi úinéireacht phoiblí, agus ní 

faoi úinéireacht phríobháideach. Tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne go mbeidh iarmhairtí 

sóisialta ag cuid mhaith de na moltaí agus nár cheart na hiarmhairtí sóisialta sin a dhearmad. 

- Tá sé tábhachtach níos mó daoine a spreagadh éirí as úsáid an ghluaisteáin, Beidh tionchar ag na 

hathruithe sin ar thionscal na ngluaisteán agus ar na milliúin oibrithe, áfach, agus mar sin ní mór 

dúinn machnamh níos doimhne a dhéanamh ar an tsaincheist sin agus pleananna um aistriú cóir 

a fhorbairt. 

- Ba cheart scagairí a bheith sna saoráidí astaithe CO2, agus ba cheart go rialófaí foirgnimh chun a 

bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.  

- Cé go bhfuil gá le hinfheistíocht a dhéanamh in iompar traenach, beidh gá fós le hiompar 

eitlíochta amach anseo agus mar sin ní mór réiteach a fháil lena chinntiú go mbeidh an praghas 

ceart ar gach modh iompair agus go gcuirfear san áireamh ann na gnéithe comhshaoil agus 

sóisialta. 

- An ‘geilleagar gorm’ a chur chun cinn: Tá timpeallacht na farraige ag meath mar gheall ar ró-

iascaireacht agus truailliú. Ba cheart go mbeadh tús áite ag cosaint na mara sa chlár oibre 

domhanda. 

- Ní mór a áirithiú go mbeidh ‘aistriú cóir’ ann ar bhonn níos ginearálta trí chreat dlíthiúil maidir le 

haistriú cóir agus maoiniú leormhaith a chur ar fáil don aistriú, agus tá gá freisin le tuilleadh 

maoinithe le haghaidh taighde. 

 

3) Tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe 

- Lipéad caighdeánach táirgí a chur chun feidhme ar fud an Aontais, lena léirítear inbhuanaitheacht, 

in-athchúrsáilteacht, próiseas diúscartha agus tionchar ar shláinte a thaispeánfar trí chód QR i 

bhformáid chomhcheangailte atá éasca le léamh.  

- Ba cheart rialuithe diana a bheith ag an Aontas maidir le pacáistíocht atá díobhálach don 

chomhshaol. D’fhéadfaí dreasachtaí airgeadais a chur i bhfeidhm chun tacú le cuideachtaí athrú 

go pacáistíocht iomlán in-bhithmhillte.  

- Ba cheart pacáistiú a dhéanamh chomh dlúth agus is féidir chun acmhainní a shábháil.  

- Ba cheart an Scéim Aisíoca Éarlaise (DRS) a leathnú agus a fheabhsú ionas go mbeadh a raon 

cothrom i ngach Ballstát, lena n-áirítear go háirithe plaisteach agus buidéil ghloine, chomh maith 

leis an bhféidearthacht cineálacha eile buidéal agus coimeádán a chur san áireamh. 

- Is gá cur le tréimhse bharántais earraí leictreonaice agus na costais a bhaineann le páirteanna 

spártha a rialú chun deisiú a chur chun cinn agus diúscairt a laghdú.  

- Tá gá le rialáil agus trédhearcacht níos fearr chun táirgí a tháirgtear go cóir a chur ar an margadh.  

- Tá sé tábhachtach go mbeadh cuideachtaí cuntasach agus faoi dhliteanas i leith a gcuid slabhraí 

soláthair faoi seach, lena n-áirítear codanna lasmuigh den Aontas.  

- Ba cheart úsáid a bhaint as ciorcaid réigiúnacha chun poist a chruthú agus an geilleagar áitiúil a 

neartú, is gné thábhachtach í sin.  

 

4) Faisnéis, feasacht, idirphlé. 

- Tá go leor spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an Aontas faoi gComhaontú Glas don Eoraip 

agus tá roinnt mhaith réiteach cruinnithe aige chun na spriocanna sin a bhaint amach. Is ábhar 

imní é gur ar éigean a chomhlíonann na Ballstáit na spriocanna sin, níl na hacmhainní ag gach tír 

chun iad a bhaint amach. Is mithid smaoineamh ar chur chuige comhoibritheach uile-Eorpach, 

taithí na mBallstát a chur i mbanc sonraí le roinnt le chéile. 
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- Is gá rochtain níos fearr ar eolas ar an athrú aeráide a sholáthar, e.g. trí ardán Eorpach ar líne a 

chruthú, a dhéanann faisnéis eolaíoch agus tuarascálacha eolaíocha a phoibliú agus a thabhairt 

cothrom le dáta ar bhonn leanúnach, agus inar féidir le saoránaigh plé a dhéanamh le saineolaithe 

chun an mhistéir a bhaint as an athrú aeráide. 

- Tríd is tríd, ní féidir caighdeáin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt isteach ach 

amháin laistigh de chreat beartais níos ginearálta agus tríd an idirphlé leanúnach.  

- Is gá an daonlathas ag an obair a neartú agus a fhorbairt tuilleadh, agus ba cheart d’oibrithe agus 

d’ionadaithe na gceardchumann a bheith lánpháirteach ann. 

- Go hidirnáisiúnta, ba cheart do AE a cheannaireacht a mhéadú agus ról láidir a ghlacadh chun 

gníomhaíocht uaillmhianach ar son na haeráide agus maidir le haistriú cóir a chur chun cinn, mar 

shampla faoi chreat na Náisiún Aontaithe. Tá tábhacht ar leith ag baint le ceannaireacht 

dhomhanda den sórt sin toisc go bhfuil go leor earnálacha in iomaíocht go hidirnáisiúnta, agus dá 

bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh drochthionchar ag bearta aeráide ar leibhéal an Aontais 

Eorpaigh ar chuideachtaí agus ar a gcuid oibrithe. 


