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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le tionchar an athraithe aeráide ar phobail leochaileacha i dtíortha atá i mbéal 
forbartha
(2020/2042(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagail 208 agus 209 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint don Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt agus do Chlár Oibre 2030 
na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe  agus do na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SDGanna), go háirithe Spriocanna 1, 10, 11 agus 13,

– ag féachaint do Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
(UNFCCC), do Chomhaontú Pháras 2015, do Shásra Idirnáisiúnta Vársá do 
Chaillteanas agus Damáiste (WIM) 2013 agus do Chreat Sendai um Laghdú Rioscaí 
Tubaiste 2015,

– ag féachaint do Chlár Oibre Thionscnamh Nansen maidir le Daoine Eastáitithe 
Trasteorann i gComhthéacs Tubaistí agus an Athraithe Aeráide, a formhuiníodh sa 
Ghinéiv in 2015, agus d’obair an Ardáin maidir le hEasáitiú i ndáil le Tubaiste (PDD), 

– ag féachaint don roinn maidir leis an athrú aeráide agus forbairt sa rún uaithi an 28 
Samhain 2019 maidir le Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide i 
Maidrid (COP25)1, agus go háirithe do mhíreanna 50 agus 106-115 de,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí 
Baile, agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne;

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt (A9-0000/2020),

A. de bhrí go n-áirítear méaduithe ar mhinicíocht agus ar thromchúis stoirmeacha ar 
thionchar an athraithe aeráide, mar aon le tuillte, sciorrthaí talún, tonnta teasa 
adhaimsire, tromaigh, dóiteáin foraoise agus tubaistí eile, chomh maith le forbairtí a 
thagann chun cinn go mall amhail ardú leibhéil na mara, creimeadh cósta, salannú, 
athruithe de réir a chéile ar phatrúin bháistí agus an meathlú ar phobail ainmhithe agus 
plandaí agus a n-easáitiú;

B. de bhrí go bhfuil tíortha atá i mbéal forbartha níos nochta agus de bhrí gurb iad na 
pobail is boichte agus is leochailí cheana sna tíortha sin na pobail is mo atá thíos, toisc 
gur minic a bhíonn a n-áiteanna cónaithe lonnaithe i limistéir ina mbíonn tuilte, 
sciorrthaí talún, triomach, etc., toisc nach mbíonn na modhanna acu chun a n-

1 Téacsanna arna nglacadh, P9 _TA(2019)0079.
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athléimneacht a mhéadú agus toisc go mbíonn siad ag brath ar thalmhaíocht, 
iascaireacht agus gníomhaíochtaí eile atá bunaithe ar acmhainní nádúrtha, a d’fheadfadh 
laghdú teacht ar a láithreacht, nó a d’fhéadfadh deireadh teacht leo fiú amháin;

C. de bhrí go bhfuil bochtaineacht agus neamhionannas ina gcúis le leochaileacht agus ina 
dtionchar uirthi freisin; de bhrí go bhfuil dlúthbhaint ag laghdú na bochtaineachta agus 
laghdú an neamhionannais le gníomhú ar son na haeráide dá bhrí sin agus gur cheart dó 
beartas forbartha AE a threorú go soiléir, le tacaíocht ó bheartais forbartha eile de chuid 
AE a mbíonn tionchar acu ar thíortha atá i mbéal forbartha, mar a shonraítear in 
Airteagal 208 CFAE;

D. de bhrí go bhfuil leochaileacht i ndáil le tionchar an athruithe aeráide ina cúis le 
coinbhleachtaí agus ina tionchar orthu freisin agus de bhrí go bhfuil sé rí-thábhachtach 
aghaidh a thabhairt ar an leochaileacht sin chun coinbhleachtaí a chosc;

E. de bhrí go n-áirítear nach bhfágfar duine ar bith ar leataobh agus go dtabharfar aghaidh 
ar riachtanais na ndaoine is faide siar ar dtús ar bhunphrionsabail Chlár Oibre 2030 na 
Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe; de bhrí go bhfuil straitéis chuimsitheach 
ag teastáil chun é sin a chur chun feidhme i mbeartais AE a bhaineann leis an aeráid;

F. de bhrí gur cheart bochtanas agus neamhionannas a thuiscint sa chiall is leithne, lena n-
áirítear cailleadh rochtana ar acmhainní ríthábhachtacha de gach cineál, mar aon le 
hidirdhealú, lena laghdaítear roghanna féideartha saoil agus cumais oiriúnaithe; de bhrí 
gur minic a bhíonn mná, leanaí, daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine 
dúchasacha faoi réir idirdhealú;

G. de bhrí go mbíonn mná thíos go díréireach le tionchar an athraithe aeráide, ní hamháin 
de bharr na gcúraimí talmhaíochta a dhéanann siad ach de bharr an idirdhealaithe a 
dhéantar orthu ó thaobh rochtain ar thalún agus ar sheirbhísí, rannpháirtíocht i 
gcinnteoireacht agus ó thaobh measa de agus iad ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí ina 
bhfuil fir ina dtromlach go traidisiúnta; de bhrí, chomh maith leis sin, go bhfuil mná ró-
ionadaithe i measc na ndaoine a easáitítear ar chúiseanna a bhaineann leis an athrú 
aeráide;

H. de bhrí go bhfuil méadú ollmhór ag teacht ar leochaileachtaí i dtíortha atá i mbéal 
forbartha de dheasca phaindéim COVID-19 de bharr an tionchair dhíréirigh atá aici ar 
an tsláinte phoiblí agus de bharr a héifeachtaí eacnamaíochta éagsúla atá ag doimhniú; 
de bhrí go bhfuil an phaindéim agus an t-athrú aeráide araon ag déanamh dochar don 
airgeadas poiblí, agus go bhfuil siad ag méadú riachtanais mhaoiniúcháin san am 
céanna, lena n-áirítear le haghaidh cosaint shóisialta agus seirbhísí sóisialta;

I. de bhrí nach mór do rialtais na dtíortha atá i mbéal forbartha iarrachtaí a stiúradh chun 
laghdú a dhéanamh ar leochaileachtaí, chun athléimneacht a mhéadú agus chun 
acmhainneachtaí tacaíochta a neartú, ach nach mór don Aontas, dá Bhallstáit agus do 
thíortha forbartha eile agus do thíortha atá ag teacht chun cinn méadú gasta a dhéanamh 
ar a gcuid gníomhaíochtaí, ós rud é gur eastósc siad, agus iad amháin beagnach, na gáis 
ceaptha teasa ar fad san atmaisféar atá ina gcúis leis an athrú aeráide, de bhrí go bhfuil a 
gcuid astaíochtaí fós iomlán ceannasach, de bhrí go sealbhaíonn siad acmhainní a bhfuil 
géarghá leo le haghaidh gníomhú éifeachtach ar son na haeráide, agus de bhrí go bhfuil 
gealltanais thábhachtacha tugtha acu i ndáil leis sin; de bhrí, ar na cúiseanna sin go léir, 
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go bhfuil oibleagáid mhorálta ag an Aontas, ag a Bhallstáit agus ag tíortha forbartha eile 
agus ag tíortha atá ag teacht chun cinn i bhfad níos mó a dhéanamh;

J. de bhrí go gcuireann íocaíochtaí fiachais na dtíortha atá i mbéal forbartha bac ar a n-
acmhainneachtaí chun dul i ngleic leis an aeráid agus le gearchéimeanna eile agus chun 
tacú lena bpobail is leochailí; de bhrí nach mór iarrachtaí idirnáisiúnta níos déine a 
bheith ann dá bhrí sin chun ró-ualach fiachais a chosc agus chun athstruchtúrú rianúil 
fiachais a chumasú;

K. de bhrí gur neamhleor fós an maoiniú idirnáisiúnta don ghníomhaíocht aeráide i dtíortha 
atá i mbéal forbartha agus go bhfuil sé dírithe ar laghdú astaíochtaí, in ainneoin an ghá 
phráinnigh le gníomhaíocht oiriúnúcháin; de bhrí, áfach, nach mór príomh-iarrachtaí 
maolaithe a dhéanamh i dtíortha atá i mbéal forbartha, ina bhfuil astaíochtaí suas le níos 
mó ná céad uair níos airde per capita;

L. de bhrí gur cheart go ndíreodh gníomhaíocht oiriúnúcháin go príomhá ar na daoine is 
leochailí agus gur cheart a áireamh inti go ndéanfaí uasmhéadú ar athléimneacht a n-
áiteanna cónaithe agus an bhonneagair a mbíonn siad ag brath air, in aghaidh eachtraí 
adhaimsire agus gur cheart go ndéanfaí a slándáil bia agus uisce a fheabhsú, go 
gcabhrófaí le feirmeoirí leorchothaitheacha a gcuid modhanna talmhaíochta a oiriúnú 
d’athruithe ar phatrúin bháistí agus teochta, agus go gcabhrófaí le daoine bochta i 
gceantair atá ag éirí níos do-áitrithe athlonnú;

M. de bhrí, de réir an Bhainc Dhomhanda, faoi 2050, mura mbeidh gníomhaíocht nithiúil ar 
son na haeráide nó gníomhaíocht forbartha ann, go bhféadfadh go mbeadh iallach ar 
níos mo ná 143 mhilliún duine i dtrí réigiún (Meiriceá Laidineach, an Áise Theas agus 
an Afraic fho-Shahárach) bogadh laistigh dá dtíortha féin chun éalú ó thionchair an 
athraithe aeráide a thagann chun cinn go mall;

N. de bhrí go n-aithnítear bunús dlí le haghaidh cosaint dídeanaithe dóibh siúd a bhfuil 
gárbhagairt ar a saol de dheasca an athraithe aeráide leis an rialáil ó Choiste na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Duine i gcás Teitiota v an Nua Shéalainn;

1. á mheabhrú go bhfuil an domhan as cor go hiomlán chun go mbainfear amach an sprioc 
chomhaontaithe teorainn a chur leis an téamh domhanda i bhfad faoi bhun 2 °C os cionn 
na leibhéal réamhthionsclaíoch agus iarracht á déanamh an méadú teochta a theorannú 
go 1.5 °C; á chur in iúl gur cúis imní di na himpleachtaí atá aige sin ar thíortha atá i 
mbéal forbartha; ag cáineadh mhainneachtain na gceannairí domhanda bearta iomchuí a 
dhéanamh agus á iarraidh ar an Aontas go mbeidh an Comhaontú Glas don Eoraip mar 
eiseamláir de ghníomhaíocht den sórt sin;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis chuimsitheach a ullmhú i ndáil le rannchuidiú an 
Aontais le teorainn a chur le tionchar an athraithe aeráide ar phobail leochaileacha i 
dtíortha atá i mbéal forbartha trí na nithe seo a leanas: 

– iarracht a dhéanamh astaíochtaí gás ceaptha teasa an domhain a laghdú agus a 
shrianadh go mear agus go radacach, lena n-áirítear trí chiorruithe dílse ar 
astaíochtaí;

– leochaileacht ghinearálta a laghdú trí laghdú na bochtaineachta agus an 
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neamhionannais, mar aon le dul i ngleic le leochaileachtaí sonracha i ndáil le 
tionchar an athraithe aeráide a eascraíonn, mar shampla, as suíomhanna áiteanna 
cónaithe agus as foinsí ioncaim, 

– tacaíocht mhéadaithe d’acmhainneachtaí na dtíortha atá i mbéal forbartha 
gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh le hacmhainní arna slógadh ag na tíortha 
sin iad féin agus le cabhair ó mhaoiniú idirnáisiúnta don aeráid agus cúnamh eile,

– aitheantas ceangailteach a dhearbhú agus a lorg ar fud an domhain don fhíoras go 
bhfuil an imirce ag éirí níos riachtanaí de shíor mar chuid den fhreagairt ar 
thionchar an athraithe aeráide, agus ag moladh socruithe idirnáisiúnta chun an 
imirce aeráide a bhainistiú, 

– acmhainneachtaí a mhéadú chun freagairt thapa a thabhairt ar an ngá atá le cabhair 
dhaonnúil, ós rud é go leanfaidh an téamh domhanda de riachtanais den chineál 
sin a mhéadú;

3. á iarraidh go mbeidh líne bhuiséid shonrach ann faoin Ionstraim um Chomharsanacht, 
Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta i ndáil le gníomhaíochtaí chun tionchar an athraithe 
aeráide ar phobail leochaileacha i dtíortha atá i mbéal forbartha a theorannú agus a 
bhainistiú;

4. á mheas nach mór don stráitéis laghdú na bochtaineachta agus laghdú an 
neamhionannais go ginearálta a áireamh mar mhodh chun laghdú a dhéanamh ar na 
rioscaí agus ar an dochar a eascraíonn as an athrú aeráide;

5. ag athdhearbhú a tiomantais do laghdú na bochtaineachta mar chuspóir bunúsach de 
bheartas forbartha AE agus do chur chun feidhme an chomhtháthaithe beartas ar 
mhaithe le forbairt; á chur in iúl go bhfuil sé ar intinn aici a rannchuidiú féin leis an 
gcur chun feidhme sin a neartú, d’fhonn, go háirithe, cabhrú le freagairt leordhóthanach 
AE ar an ngéarchéim aeráide atá ag forbairt de réir a chéile a fhothú;

6. ag athdhearbhú a hiarrata ar thiomantas ó AE agus óna Bhallstáit méadú suntasach a 
dhéanamh ar an maoiniú oiriúnúcháin a chuireann siad ar fáil agus ag cur béim ar an 
ngá atá le dul chun cinn a dhéanamh maidir le saincheist an chaillteanais agus an 
damáiste, ar cheart acmhainní breise a shlógadh dóibh;

7. á iarraidh go gcuirfí le maoiniú AE do chomhionannas inscne a bhaineann leis an aeráid 
agus go ndéanfaí gníomhú inscne-bhunaithe ar son na haeráide atá dírithe ar mhná a 
shuíomh i ndearadh agus i gcur chun feidhme clár um ullmhacht, maolú agus oiriúnú;

8. á chur in iúl go dtacaíonn sí le daoine óga agus go n-aithníonn sí a rannchuidiú 
luachmhar le feasacht dhomhanda a ardú maidir leis an athrú aeráide chomh maith leis 
an ngá glúnta óga a chumhachtú; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá idirphlé 
idirchultúrtha le himircigh agus dídeanaithe chun feasacht a ardú maidir leis an athrú 
aeráide agus chun gach cleachtas ciníoch agus idirdhealaitheach in aghaidh imirceach a 
chomhrac freisin;

9. á iarraidh go mbeidh freagairt idirnáisiúnta choiteann agus chomhordaithe ann faoi 
stiúir an Aontais a bheadh dírithe ar dhul chun cinn a dhéanamh a mhéid a bhaineann le 
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cur chun feidhme beart aitheantais, cosanta agus tacaíochta do dhaoine a gcuirtear 
iallach orthu bogadh laistigh de thíortha agus eatarthu i gcomhthéacs tubaistí agus 
éifeachtaí díobhálacha an athraithe aeráide; á mholadh don Aontas cineálacha nua cur 
chuige a anailísiú agus a ghlacadh, agus samplaí de rialáil ar an leibhéal réigiúnach á 
gcur san áireamh amhail Coinbhinsiún Kampala, agus chun na Treoirphrionsabail 
maidir le hEasáitiú Inmheánach, inter alia, a ionchorprú i ndlíthe náisiúnta Bhallstáit 
AE agus na dtríú tíortha trí chomhaontuithe déthaobhacha agus réigiúnacha;

10. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


