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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Fhorbairt 
Réigiúnach, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i 
gcomhair rúin:

1. á chur i bhfáth nach mór do bheartas comhtháthaithe tacú le príomhshruthú aeráide 
láidre in earnálacha talmhaíochta agus i réimsí a bhaineann le bia;

2. á chur i bhfios go láidir, chun an cuspóir laghdú de 32 % in astaíochtaí GCT a bhaint 
amach faoi 2030, go mbeadh ar leithdháiltí ó chistí ESI a thacaíonn leis an aistriú chuig 
aeráidneodracht in earnálacha incháilithe uile a mhéadú faoi dhó ar a laghad, agus go 
mbeadh gá le 40 % d’acmhainní CRFE a leithdháileadh ar an ‘gcuspóir glas, 
ísealcharbóin’1;

3. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé straitéisí comhshaoil réigiúnacha a nascadh 
le cuspóirí aeráide uaillmhianacha a théann níos faide ná an cuspóir foriomlán chun 
Aontas aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050, agus rannchuidiú ionchasach na n-
earnálacha feirmeoireachta, bia agus foraoiseachta á chur san áireamh;

4. á chur i bhfios go láidir gur cheart do na straitéisí comhshaoil réigiúnacha táirgeadh 
fuinnimh inathnuaite agus éifeachtúlacht acmhainní sna hearnálacha feirmeoireachta, 
bia agus foraoiseachta a thacú; á mholadh go dtabharfadh na húdaráis ábhartha tosaíocht 
do na roghanna is inbhuanaithe, amhail roghanna gaoithe agus gréine, agus go mbeadh 
tionscadail bhithfhuinnimh faoi réir critéir dhiana inbhuanaitheachta;

5. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go ndéanfar táirgeadh bia agus beatha a 
athlogánú, go háirithe táirgeadh próitéiní plandaí, maidir le maolú ar an athrú aeráide, 
ós rud é go laghdaíonn sé sin achair iompair agus go gcuireann sé teorann le 
dífhoraoisiú; á chur i bhfios go láidir na deiseanna a thugann beartas comhtháthaithe 
agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha maidir leis an athlogánú sin a thacú;

6. á chur i bhfáth gur cheart straitéisí macrairéigiúnacha an Aontais cuidiú le comhar a 
chothú chun réiteach a fháil ar shaincheisteanna réigiúnacha atá nasctha le maolú ar an 
athrú aeráid agus oiriúnú sna hearnálacha feirmeoireachta, bia agus foraoiseachta, i 
réimsí amhail cosaint ar thuilte agus ar dhóiteáin, comhbhainistiú dramhaíola, lena n-
áirítear chun fuinneamh a tháirgeadh, agus táirgeadh bia a athlogánú.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file


