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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 

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

Chomhairle/an tSeicia 

Déardaoin, an 7 Aibreán 2022, 18.00-21:00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach agus ón Urlabhraí  

Mhínigh an Cathaoirleach gurb é a bheidh sa chruinniú sin ná cruinniú deiridh na Meithle agus go 

mbeadh sé mar aidhm ag an gcruinniú bailchríoch a chur ar na dréacht-mholtaí don Seisiún Iomlánach. 

Leag sí béim ar an dul chun cinn atá déanta, ach gur gá na saincheisteanna deireanacha atá fós gan 

réiteach a phlé. Le linn an phlé, tugadh aghaidh ar na tograí uile ina n-aonar droim ar ais.  

 

2. Malartú tuairimí 

 

CUSPÓIR 1: 

Táirgeadh bia atá sábháilte, inbhuanaithe, cóir, freagrach ó thaobh na haeráide de, agus ar phraghas 

réasúnta, agus urraim á tabhairt do phrionsabail na hinbhuanaitheachta, don chomhshaol, do 

chosaint na bithéagsúlachta agus na n-éiceachóras, agus slándáil bia á háirithiú: 

Maidir le Cuspóir 1, ardaíodh an gá le béim a chur ar an ngeilleagar glas agus gorm agus 

comhaontaíodh athrú i mBeart 1, chun an focal ‘ard’ a bhaint as ‘ardtáirgiúlacht a ráthú’. Ina theannta 

sin, leathnaíodh an gá le hoiliúint d’fheirmeoirí chun oiliúint ‘ó’ fheirmeoirí a chur san áireamh freisin. 

 

CUSPÓIR 2: 
Bithéagsúlacht agus an tírdhreach a chosaint agus a athbhunú, agus truailliú a dhíothú 
Maidir le Cuspóir 2, díríodh an plé ar Bhearta 5 agus 7 agus comhaontaíodh roinnt athruithe uigeacha. 

Maidir le Beart 5 faoi fhoraoisiú, tugadh aitheantas breise do shainiúlachtaí náisiúnta nuair  

a bheidh spriocanna ceangailteacha náisiúnta maidir le hathfhoraoisiú á moladh.  Maidir le Beart 7, 

cuireadh roinnt moltaí in iúl agus tacaíodh leo maidir le feabhas a chur ar chosaint foinsí uisce agus 

maidir leis an téacs maidir le taighde agus maoiniú do bhreoslaí muirí agus don teicneolaíocht mhuirí 

a neartú. 

 

CUSPÓIR 3: 

Slándáil fuinnimh na hEorpa a fheabhsú, agus neamhspleáchas fuinnimh an Aontais a neartú agus, 

ag an am céanna, aistriú cothrom a áirithiú, agus fuinneamh leordhóthanach, inacmhainne, 

inbhuanaithe a chur ar fáil do mhuintir na hEorpa. Dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus ról á imirt 

ag an Aontas ar an leibhéal domhanda maidir le beartas fuinnimh inbhuanaithe, agus na spriocanna 

domhanda maidir leis an aeráid á n-urramú aige: 
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Tríd is tríd, thacaigh na Comhaltaí leis an gcuspóir agus ardaíodh an gá atá le neamhspleáchas fuinnimh 

a bhaint amach i ndáil leis sin. Maidir le Beart 1 faoin gcuspóir sin, cuireadh tacaíocht in iúl lena léiriú 

gurbh é an sprioc a bhí ann an t-aistriú glas a ‘bhaint amach’ agus dlús a chur leis nuair is féidir. 

Ardaíodh freisin gur cheart go dtarlódh an méid sin ‘go háirithe’ trí infheistíochtaí a dhéanamh i 

bhfuinneamh in-athnuaite. 

Maidir le Beart 3 faoin eangach leictreachais, d’aontaigh na Feisirí é a leathnú chun ‘cothabháil’ agus 

‘claochlú’ na heangaí a chur san áireamh chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar an aistriú chuig 

fuinneamh in-athnuaite.  

Maidir le Beart 5 i ndáil le teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, bhí díospóireacht fhada ann maidir 

le ról na hidrigine.  

 Sa deireadh, leathnaíodh tagairt ‘d’úsáid’ hidrigine go dtí ‘táirgeadh agus úsáid’.  

Ardaíodh tuilleadh béime ar an tábhacht a bhaineann le hoibrithe agus poist a chosaint freisin agus 

moladh go gcuirfí san áireamh i mBeart 8 é. 

Pléadh arís beart 10 maidir le deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais breoslaí iontaise ach sa 

deireadh níor comhaontaíodh aon athrú ar théacs. 

 

CUSPÓIR 4:  

Bonneagar d’ardchaighdeán, nua-aimseartha, glas agus sábháilte a chur ar fáil, nascacht a áirithiú, 

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

 

Tacaíodh i gcoitinne leis na bearta reatha faoin gcuspóir seo. Phléigh na comhaltaí úsáid 

teicneolaíochtaí le haghaidh feithiclí ar deacair iad a leictriú agus ardaíodh an gá le réigiúin oileánacha 

a áireamh mar athrú ar an téacs. 

 

CUSPÓIR 5: 

Úsáid agus bainistiú ábhar a fheabhsú laistigh den Aontas chun bheith níos ciorclaí, níos uathrialaithí 

agus níos neamhspleáiche. Geilleagar ciorclach a thógáil trí tháirgí agus táirgeadh inbhuanaithe AE 

a chur chun cinn. A chinntiú go gcomhlíonann gach táirge a chuirtear ar mhargadh AE 

comhchaighdeáin chomhshaoil AE: 

 

Le beart 6 a bhfuil sé mar aidhm leis ardán eolais faoi conas táirgí a úsáid agus a dheisiú a chruthú, bhí 

roinnt díospóireachta ann faoi choincheap na húsáide agus baineadh amach comhaontú maidir le 

húsáid ‘inbhuanaithe’ nó ‘fadtéarmach’ a chur isteach. Leagfar béim anseo ar ról an eolais a 

fhorbraíonn eagraíochtaí tomhaltóirí.  

I mBeart 7 maidir le dífheidhmeacht phleanáilte, tugadh isteach foclaíocht níos difreálaithe, lena n-

áirítear dífheidhmeacht luath agus roimh am, agus freisin an gá go mbeadh rochtain ag tomhaltóirí ar 

chomhpháirteanna spártha. Bhí plé ann ar líon íosta blianta maidir le hinfhaighteacht 

comhpháirteanna spártha, ach mheas roinnt Comhaltaí go raibh sé sin dodhéanta mar gheall ar 

éagsúlacht táirgí agus mar gheall ar an difríocht in úsáid táirgí.  

Maidir le Beart 8 faoi mhargadh amhábhar tánaisteach, comhaontaíodh gur gá tagairt a dhéanamh do 

úsáid níos cliste agus níos lú ábhar príomhúil.  
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Pléadh beart 12 maidir le srian a chur le fógraíocht táirgí a dhéanann damáiste don chomhshaol, ach 

sa deireadh níor comhaontaíodh aon athruithe téacsúla.  

 

CUSPÓIR 6: 

Eolas, feasacht, oideachas agus idirphlé maidir leis an gcomhshaol, an t-athrú aeráide, úsáid 

fuinnimh agus inbhuanaitheacht a chothú: 

Maidir le Beart 6, faoi theagasc éigeantach faoin mbithéagsúlacht i scoileanna, agus Beart 7 maidir le 

hoideachas, tugadh faoi deara gur inniúlacht de chuid na mBallstát é seo agus nach gceadaíonn an 

Conradh reatha curaclaim scoile a leagan síos. Tugadh faoi deara freisin go bhféadfaí Beart 6 faoi 

Chuspóir 1 a chomhdhlúthú faoi Bheart 6 de Chuspóir 6. 

 

3. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

 
Chríochnaigh an Cathaoirleach agus an tUrlabhraí an cruinniú agus chuir an Cathaoirleach i gcuimhne 

do na Comhaltaí go bpléifear na moltaí sa seisiún iomlánach a bheidh ar siúl Dé Sathairn an 9 Aibreán. 

 


