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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

33. á thabhairt dá haire go bhfuil 
píblíne Gáis Nádúrtha Thras-Anatóile agus 
Píblíne Thras-Aidriadaigh straitéiseach do 
sholáthar fuinnimh AE, cé nach bhfuil siad 
ar aon dul le spriocanna Chomhaontú 
Pháras, go háirithe i dtéarmaí na straitéise 
chun soláthraithe a éagsúlú;

33. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil 
an Phíblíne Gháis Nádúrtha Thrasanatólach 
agus an Phíblíne Thrasaidriadach ailínithe 
le spriocanna Chomhaontú Pháras; ag cur 
sonrú i míniú BEI gur tugadh breithmheas 
orthu faoi chritéir BEI roimhe seo maidir le 
hiasachtú fuinnimh (2013); á chur in iúl go 
mbíonn saolré oibríochtúil beartaithe de 
scórtha de bhlianta go hiondúil ag 
tionscadail bonneagair den chineál agus 
den scála sin, ach fós féin, sa mheasúnú ó 
BEI ar lorg carbóin, nár cuireadh 
saolréanna iomlána na dtionscadal san 
áireamh, ná nach ndearnadh astaíochtaí a 
bhíonn mar thoradh ar mhéadú beartaithe 
an mhéid gáis arna phumpáil trí Chonair 
Gháis an Deiscirt a chur san áireamh;
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72. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
cóid iompraíochta an Choiste Bainistíochta 
agus an Bhoird Stiúrthóirí a nuashonrú i mí 
Lúnasa 2021; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di gur tugadh isteach tréimhse mharana 
níos faide do chomhaltaí an Choiste 
Bainistíochta (24 mhí in ionad 12 mhí) 
agus do chomhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí 
(12 mhí in ionad 6 mhí); á thabhairt dá 
haire nach bhfuil foráil ar bith ann chun 
leas-uachtaráin a choinneáil amach as 
maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí; á 
chreidiúint go bhfuil sé sin riachtanach 
chun ligean don saineolas a bhaineann go 
sainiúil le tír áirithe do thionscadail; a chur 
in iúl go bhfuil sí cinnte go leanfaidh BEI 
de mheasúnú a dhéanamh ar thionscadail 
in éineacht le monatóireacht a dhéanamh 
ar tháscairí teicniúla, airgeadais agus 
eacnamaíocha oibiachtúla, agus cáilíocht 
an tionscadail á déanamh ina fachtóir 
cinntitheach mar thoradh air sin maidir 
leis an gcinneadh chun maoiniú a dheonú 
nó gan é a dheonú;

72. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
cóid iompraíochta an Choiste Bainistíochta 
agus an Bhoird Stiúrthóirí a nuashonrú i mí 
Lúnasa 2021; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di gur tugadh isteach tréimhse mharana 
níos faide do chomhaltaí an Choiste 
Bainistíochta (24 mhí in ionad 12 mhí) 
agus do chomhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí 
(12 mhí in ionad 6 mhí); á chur in iúl gurb 
oth léi, áfach, nach bhfuil foráil ar bith ann 
lena n-eisiatar leas-uachtaráin ó 
mhaoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí ina 
dtíortha tionscnaimh agus á áitiú go 
dtabharfar aghaidh air sin sa chéad 
athbhreithniú eile;
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