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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, an coiste freagrach, na moltaí 
seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gur cheart gurb iad prionsabail an gheilleagair chiorclaigh croíghné aon bheartas 
tionsclaíoch Eorpach agus náisiúnta, agus de Phleananna náisiúnta Téarnaimh agus 
Athléimneachta na mBallstát faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta;

B. de bhrí go n-aithníonn an teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Plean 
Gníomhaíochta le haghaidh Geilleagar Ciorclach nua’ (COM(2020)98) an ról 
ceannródaíochta atá ag fiontair an gheilleagair shóisialta i gcruthú fostaíochta atá 
nasctha leis an ngeilleagar ciorclach;

C. de bhrí gur léiríodh le linn phaindéim COVID-19 go bhfuil geilleagar ciorclach fíor-
riachtanach, go háirithe in earnálacha amhail pacáistiú bia agus earraí cógaisíochta, agus 
bailiú agus cóireáil dramhaíola;

1. á chur in iúl gur geal léi Plean Gníomhaíochta an Choimisiúin le haghaidh Geilleagar 
Ciorclach nua a rannchuideoidh chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus faoina mbrisfear an nasc idir fás eacnamaíoch agus úsáid acmhainní; á 
chur i bhfios go láidir gur ar chlár oibre saor ó thruailliú agus ar ord na réiteach 
dramhaíola a thógtar geilleagar fíorchiorclach; á chur i bhfáth gur cheart cosc 
dramhaíola, ‘dearadh ó dhramhaíl’, laghdú ar úsáid acmhainní agus fuinnimh, mar aon 
le buntáistí do thomhaltóirí, a bheith ina dtosaíochtaí i dtreorú an chreata nua beartais 
maidir le táirgí inbhuanaithe agus nár mhiste go gcuideodh sé sin leis an Aontas an fás 
eacnamaíoch agus a thionchar ar an gcomhshaol a dhíchúpláil a thuilleadh; á chur i 
bhfios go láidir gurb é feidhmiú Threoir 2009/125/CE (‘Treoir um éicidhearthóireacht’) 
faoi deara beagnach leath an choigiltis éifeachtúlachta fuinnimh a bhainfear amach faoi 
2020; á chur i bhfáth go bhfuil roinnt táirgí ann ar táirgí an-ábhartha iad ó thaobh a n-
úsáid fuinnimh de, nár cuireadh faoi réir rialacha na héicidhearthóireachta go fóill; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil táirgí eile ann a chumhdaítear faoi rialacha na 
héicidhearthóireachta, ach go bhfuil siad as dáta agus nár mhiste iad a uasdátú; á chur in 
iúl gur geal léi, ar an ábhar sin, rún an Choimisiúin an Treoir um Éicidhearthóireacht a 
athbhreithniú; á chreidiúint go bhféadfadh beartas éicidhearthóireachta níos forleithne a 
bheith ina chroíghné den ghníomhaíocht Eorpach i réimse an gheilleagair chiorclaigh 
agus go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith aige sa téarnamh glas; á chur i bhfáth, mar 
sin féin go mba cheart leathnú a raoin feidhme a chúpláil le bearta a mbeadh mar aidhm 
leo éifeachtúlacht fuinnimh bhreise a ghnóthú le táirgí agus seirbhísí a bhaineann le 
fuinneamh; á áitiú go mbeidh an raon feidhme le leathnú chun nithe seachas táirgí a 
chumhdach - struchtúir freisin, amhail lárionaid sonraí agus seirbhísí amhail iad siúd 
lena gcuirtear néalseirbhísí, cluichiú nó sruthú ar fáil; á iarraidh go scrúdóidh an 
Coimisiún na féidearthachtaí maidir le spriocanna in-athúsáideachta a thionscnamh;

2. á chur i bhfios go láidir dá ndéanfaí taighde ar ábhair, ar cheimiceáin, ar phróisis, ar 
theicneolaíochtaí agus ar tháirgí - iad ar fad sábháilte agus ciorclach, agus ar 
shamhlacha gnó nuálacha agus a bhfás ar scála tionsclaíoch agus a nglacadh ag an 
tsochaí, go bhféadfadh buntáiste iomaíoch domhanda a bheith ag cuideachtaí Eorpacha 
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ionas go laghdófaí ar a spleáchas ar acmhainní nádúrtha atá gann agus go nginfí 
sruthanna nua ioncaim, agus go ndéanfaí leas daoine agus an chomhshaoil san am 
céanna; á chreidiúint go mbeadh éiceachórais thionsclaíocha na hEorpa níos athléimní, 
níos iomaíche agus níos brabúsaí ach an oiread slabhraí luacha agus is féidir a neartú, a 
éagsúlú agus a dhéanamh níos inbhuanaithe, agus go gcuirfí feabhas ar neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais freisin; á chur i bhfáth go bhfuil móracmhainneacht 
chomhlántachta ann idir straitéis thionsclaíoch fhíoruaillmhianach san Eoraip, maidir le 
bonn tionsclaíoch láidir Eorpach a nuachóiriú agus a neartú go háirithe, agus geilleagar 
ciorclach iarbhír a bhunú; á chur i bhfáth go bhféadfaí na hastaíochtaí gás ceaptha teasa 
san earnáil thionsclaíoch a laghdú go suntasach ach an éifeachtúlacht ábhair a mhéadú, 
an athchúrsáil agus úsáid táirgí athchúrsáilte a fhorbairt, agus earraí marthanacha ard-
bhreisluacha a tháirgeadh; á chur i bhfáth, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí a bheidh sé 
cur go suntasach leis an tosaíocht a thugtar do thaighde a dhéanamh ar chosc 
dramhaíola, ar athúsáid, indeisitheacht, in-uasghrádaitheacht agus athmhonarú táirgí 
agus slabhraí luacha mar aon le samhlacha gnó ciorclacha agus bonneagair táirgí, agus 
ar an maoiniú a dhéantar ar an méid sin;

Taighde

3. ag cur béim ar a thábhachtaí a bheidh sé an rochtain ar chistí le haghaidh taighde agus 
tionscadail nuálaíochta maidir leis an ngeilleagar ciorclach a fheabhsú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dá réir sin gníomhaíochtaí an chláir Fís Eorpach a dhíriú ar thacaíocht don 
taighde agus don nuálaíocht i gcás na nithe seo a leanas:

– próisis agus teicneolaíochtaí athchúrsála; 

– éifeachtúlacht acmhainní na bpróiseas tionsclaíoch;

– ábhair, táirgí, próisis, teicneolaíochtaí agus seirbhísí  nuálacha agus inbhuanaithe agus 
iad á bhfás ar scála tionsclaíoch;

– an bithgheilleagar, tríd an nuálaíocht bhithbhunaithe, lena gcuimsítear forbairt ábhar 
agus táirgí bithbhunaithe;

– satailítí Domhanbhreathnóireachta, mar go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith á imirt 
acu san fhaireachán ar fhorbairt geilleagair chiorclaigh trí mheastóireacht a dhéanamh ar 
an mbrú ar ogh-amhábhair agus ar leibhéil na n-astaíochtaí;

4. ag cur béim ar ról na bPobal Eolais agus Nuálaíochta faoi chuimsiú na hInstitiúide 
Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) trí ollscoileanna, eagraíochtaí taighde 
agus gnólachtaí, FBManna go háirithe, a thabhairt le chéile chun réitigh agus 
tionscnaimh nuálacha maidir leis an ngeilleagar ciorclach a fhorbairt, rud ar cheart a 
bheith ar na príomhuirlisí chun spriocanna Chomhaontú Glas don Eoraip a bhaint 
amach;

5. ag tacú le tionscnamh an Choimisiúin chun a áirithiú go mbeidh Pobail Eolais agus 
Nuálaíochta EIT níos oscailte do FBManna agus go bhfeabhsófar a ndeiseanna ar a 
bheith rannpháirteach in éiceachórais nuálacha áitiúla a rachaidh chun tairbhe a 
dhéanamh don aistriú digiteach agus don aistriú glas;

6. á chur i bhfáth a thábhachtaí a bheidh a thuilleadh iarrachtaí taighde i réimse na 
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hathchúrsála éiceolaíche ceimiceán a bheidh neamhdhíobhálach don aeráid agus don 
chomhshaol agus, nuair a chuirfear an athchúrsáil orgánach agus mheicniúil léi, a 
chuirfidh bailchríoch ar chreat a mbeidh neodracht theicneolaíoch ag baint leis; á chur i 
bhfáth nár mhiste iarrachtaí den chineál sin a bheith dírithe ar an uaschúrsáil agus go 
mbeadh d’aidhm leo an éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú agus substaintí guaiseacha a bhaint, agus a áirithiú go mbeidh ábhair 
athchúrsáilte neamhthruaillitheach agus go ndéanfar cóireáil iomchuí ar an iarmhar ó 
theicneolaíochtaí athchúrsála ceimiceán; á mheas nár chóir próisis aisghabhála fuinnimh 
a áireamh ina n-athchúrsáil ceimiceán;

7. ag tabhairt dá haire go bhfuil an t-aistriú i dtreo samhlacha gnó níos inbhuanaithe á 
chumasú ag an gceathrú cuid, beagnach, de na FBManna san Eoraip cheana féin, ach ar 
an láimh eile, gur thuairiscigh an tríú cuid díobh go mbíonn nósanna imeachta casta 
riaracháin agus dlíthiúla rompu nuair a thugann siad faoina ngnó a dhéanamh níos tíosaí 
ar acmhainní; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena chuid iarrachtaí chun a 
thuilleadh FBManna agus micrifhiontar a chur in oiriúint don gheilleagar ciorclach, trí 
thacaíocht a thabhairt dóibh trí bhíthin scéimeanna dreasaíochta leordhóthanacha agus 
uirlisí maoinithe, fothú acmhainneachta, agus i dtéarmaí scileanna bainistíochta, an dea-
chleachtas agus cúnamh teicniúil a mhalartú, agus trína n-ualaí riaracháin agus dlíthiúla 
a laghdú; á chur i bhfios, i measc nithe eile, maidir le samhlacha nua den ghnó 
ciorclach, go mbeidh siad tairbhiúil do thomhaltóirí, de bhreis ar an gceart chun 
deisiúcháin a fheictear i dteachtaireacht an Choimisiúin dar teideal ‘Plean 
Gníomhaíochta le haghaidh Geilleagar Ciorclach nua’, go gcuirfear cosc ar tháirgí ábhar 
nua a bheith á dtáirgeadh agus go ngríosófar FBManna chun a bheith rannpháirteach sa 
mhargadh deisiúcháin; 

8. á iarraidh ar an gCoimisiún bosca uirlisí FBM maidir le beartais inbhuanaithe 
chuideachta a fhorbairt agus a chur chun cinn, lena n-áirítear freagracht chorparáideach 
shóisialta agus chomhshaoil, cuntasaíocht agus tuairisciú inbhuanaithe, agus uirlisí chun 
samhlacha táirgthe agus tomhaltais ciorclacha ar bheagán dramhaíola a chur chun 
feidhme, slabhraí soláthair inbhuanaithe agus iniúchtaí fuinnimh;

9. á chreidiúint maidir leis an ról dearfa atá á imirt ag fiontar an gheilleagair shóisialta 
agus bealach á réiteach acu i dtreo samhlacha geilleagair chiorclaigh, gur cheart go 
bhfeidhmeodh sé mar inspioráid do chuideachtaí eile agus go mbeadh na dea-
chleachtais sin le feiceáil níos soiléire agus go mbeadh a ndóthain tacaíochta á fháil acu 
trí dhreasachtaí spriocdhírithe;

An t-aistriú digiteach

10. Á aithint go bhfuil ról tábhachtach ag an digiteáil chun feidhmiú phrionsabail an 
gheilleagair chiorclaigh a fheabhsú; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na 
sineirgí idir an digiteáil agus an geilleagar ciorclach a uasmhéadú agus a shaothrú go 
hiomlán in earnálacha inar féidir le geilleagar digiteach réitigh a thairiscint chun a lorg 
comhshaoil a laghdú, agus an t-aistriú glas a threisiú san am céanna agus, sa 
chomhthéacs sin, á iarraidh ar an gCoimisiún modheolaíocht a bhunú chun faireachán a 
dhéanamh ar thionchar breise na dteicneolaíochtaí digiteacha agus na lárionad sonraí ar 
an gcomhshaol a chainníochtú, agus bearta a mholadh chun inbhuanaitheacht 
chomhshaoil na réiteach digiteach a áirithiú, agus éifeachtúlacht fuinnimh agus an 
geilleagar ciorclach a bheith ina gcroílár, agus déileáil le costais ghearrthréimhseacha 
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agus mheántréimhseacha an dá aistriú (digiteach agus glas), agus iad a dhéanamh níos 
córa agus níos ionchuimsithí; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá idirlíon na rudaí 
nithiúla, cothabháil tuarthach, seirbhíseáil agus córais seirbhíse táirgí chun samhlacha 
gnó ciorclacha nua a luasghéarú; á mheas maidir le forbairt luath na n-uirlisí digiteacha i 
gcomhthéacs an gheilleagair chiorclaigh go gcuideofar leis an Aontas chun a bheith ina 
cheannaire domhanda in úsáid réiteach arna gcumasú ag an digiteáil; á chur i bhfáth go 
bhféadfadh an intleacht shaorga a bheith ina éascaitheoir agus ina luasaire san aistriú go 
dtí geilleagar ciorclach, ag cuidiú chun deiseanna geilleagair chiorclaigh a dhíghlasáil 
tríd an dearadh a fheabhsú, trí shamhlacha agus táirgí gnó a oibriú agus tríd an 
mbonneagar a optamú; 

11. á iarraidh go dtacóidh an Coimisiún le haistriú digiteach a bheidh inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de, a chuirfidh leis an uasmhéadú ar luach sonraí, agus cosaint sonraí 
pearsanta á háirithiú san am céanna, agus réitigh arna gcumasú ag an digiteáil a chur ag 
obair a cheadóidh úsáid inbhuanaithe acmhainní agus chun luach, marthanacht, in-
athúsáideacht agus indeisitheacht táirgí agus ábhar a chaomhnú chomh fada agus is 
féidir;

12. á chur in iúl gur geal léi sprioc an Choimisiúin ionaid sonraí ardéifeachtúla ó thaobh 
fuinnimh de, iad inbhuanaithe agus aeráidneodrach, a bheith ann faoi 2030 agus spás 
coiteann sonraí Eorpach a bhunú le haghaidh feidhmchláir chiorclacha chliste; ag 
tathant ar an gCoimisiún ar an ábhar sin, na bearta rialála comhfhreagracha agus 
riachtanacha eile a chur chun cinn gan mhoill, agus uirlisí rialachais agus margaidh a 
chur chun feidhme chun tacú le cruthú doiciméad caighdeánaithe agus trédhearcthacht 
maidir le ciorclacht, lorg comhshaoil agus aeráide na lárionad sonraí agus na líonraí 
cumarsáide; á áitiú gur cheart go gcuirfeadh na bearta agus na huirlisí nua sin le 
héifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a chur chun cinn, agus le húsáid na 
bhfuinneamh inathnuaite; á chomhairliú go mba cheart na bearta agus na huirlisí sin a 
bheith ag díriú ar thionchar na lárionad sonraí ar an líonra leictreachais a mhaolú agus 
lorg na ngás ceaptha teasa ar plódú líonra faoi deara é a mhaolú freisin;

13. á iarraidh go dtionscnófaí pasanna digiteacha táirgí mar aon leis na hardáin iomchuí 
chun sonraí a bhailiú agus a chothabháil i gcomhthéacs an spáis sonraí Eorpaigh; á chur 
i bhfáth nár mhiste sonraí i bhformáidí idir-inoibritheach agus in-athúsáidte a bheith sna 
pasanna agus ar na hardáin sin, agus nár mhiste an fhaisnéis a bheith soiléir, iontaofa 
agus ar fáil go héasca d’imreoirí uile an mhargaidh; á iarraidh go dtionscnóidh an 
Coimisiún pasanna digiteacha táirgí a léireoidh an t-ábhar agus an t-inneachar 
ceimiceach, an fheidhmíocht chiorclaíochta, amhail saolré an táirge, a indeisithe a 
bheidh sé agus a infhaighte a bheidh páirteanna spártha, agus tionchar carbóin, 
comhshaoil agus sóisialta na dtáirgí agus na n-ábhar, lena n-áirítear amhábhair 
thánaisteacha, a cuireadh ar mhargadh an Aontais;

Amhábhair thánaisteacha agus chriticiúla

14. á thabhairt chun suntais go bhfuil infhaighteacht amhábhar criticiúil agus tánaisteach ina 
saincheist straitéiseach do thionscail Eorpacha, agus gur uirlis í chun neamhspleáchas 
agus iomaíochas straitéiseach an Aontais a áirithiú agus poist in earnáil na monaraíochta 
a choinneáil; á thacú go láidir ar an ábhar sin le huaillmhian an Choimisiúin margadh 
dea-fheidhmiúil d’amhábhair thánaisteacha a chruthú san Aontas; á chur i bhfáth go 
bhfuil gnóthú timthriall glan agus sábháilte ábhar ina réamhchoinníoll chun margadh 
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inchreidte d’amhábhair thánaisteacha a chruthú san Aontas; á chreidiúint maidir leis an 
mbunachar sonraí do shubstaintí ar údar imní iad in earraí nó i réada casta (bunachar 
SCIP), arna bhunú ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, go spreagfaidh sé 
nuálaíocht sa tionscal;

Adhmad agus an bithgheilleagar

15. á mheabhrú go bhféadfaidh an earnáil fhoraoisbhunaithe rannchuidiú go suntasach chun 
geilleagar bithbhunaithe ciorclach a fhorbairt; ag spreagadh an Choimisiúin chun scrúdú 
a dhéanamh ar shásraí difriúla, lena n-áirítear sásraí margadhbhunaithe, chun úsáid 
amhábhar inathnuaite a dhreasachtú, lena n-áirítear adhmad agus táirgí adhmaid, a 
mbeadh buntáistí aeráide ag gabháil leo, mar aon leis an úsáid is éifeachtaí d’adhmad á 
cur chun cinn san am céanna agus prionsabal na húsáide cascáidí á urramú; á thabhairt 
chun suntais go bhfuil sé riachtanach infheistíochtaí a spreagadh i bhforbairt 
bithgheilleagair chiorclaigh inbhuanaithe agus áitiúil; á chur i bhfáth ar an ábhar sin a 
thábhachtaí atá sé straitéisí tionsclaíochta agus bithgheilleagair an Aontais a ailíniú leis 
an bplean gníomhaíochta le haghaidh geilleagar ciorclach; 

Foirgnimh

16. á mheabhrú gurb í an dramhaíl mhianrúil, lena n-áirítear ithir thochailte, ó earnáil na 
foirgníochta agus na scartála an chatagóir is mó den dramhaíl iomlán a ghintear san 
Eoraip de bharr gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus ó áitribh; á chur i bhfáth go bhfuil 
gá le bainistiú agus laghdú leormhaith ar an dramhaíl foirgníochta agus scartála; ag 
tabhairt dá haire go mbeidh sé riachtanach trédhearcthacht agus inrianaitheacht dramhaíl 
foirgníochta agus scartála a fheabhsú chun gur fearr a bheifear in ann dramhaíl a 
shainaithint, iontaoibh a thógáil i gcáilíocht agus i sábháilteacht ábhar athúsáidte nó 
athchúrsáilte, a áirithiú go ndéantar an dramhaíl foirgníochta uile a láimhsheáil go 
sábháilte agus go ndéantar ionadú ar shubstaintí guaiseacha i sruthanna dramhaíola chun 
sláinte áititheoirí agus oibrithe, agus an comhshaol, a chosaint; á mheabhrú i ndáil leis 
seo a thábhachtaí atá ‘EU Construction and Demolition Waste Management Protocol’ 
(Prótacal AE um Bainistíocht Dramhaíl Foirgníochta agus Scartála);

17. á chur i bhfios go láidir go bhfuil an fhoirgníocht ina eochair-réimse comhlántachta idir 
an geilleagar ciorclach agus laghduithe astaíochtaí; á thabhairt chun suntais an gá 
foriomlán atá ann le haistriú chuig geilleagar inbhuanaithe agus níos ciorclaí ó thaobh 
foinsiú agus monarú táirgí agus ábhar foirgníochta, agus a n-úsáid in oibreacha 
foirgníochta; 

18. á chur i bhfáth go bhfuil an fhoirgníocht ar na hearnálacha is lú a bhfuil uathoibriú agus 
digiteáil déanta uirthi, agus go gcuirfí le digiteáil na hearnála ach teicneolaíochtaí 
nuálacha agus todhchaíocha a úsáid ar láithreacha foirgníochta agus go gcuirfí leis an 
éifeachtúlacht acmhainní freisin; á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar 
chritéir éifeachtúlachta agus in-athúsáideachta a ionchorprú ina athbhreithniú ar 
Rialachán (AE) Uimh. 305/20111;

1Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos 
coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE 
ón gComhairle, IO L 88, 4.4.2011, lch. 5.
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Soláthar Poiblí Glas (SPG)

19. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé gníomhú chun margadh inmheánach an 
Aontais a threisiú trí chritéir a bhunú don SPG, ionas nach ualach riaracháin rómhór ar 
ghnólachtaí agus ar riaracháin phoiblí a bheidh mar thoradh air, ionas go ndéanfar 
úsáideoirí a chumasú chun ábhair inbhuanaithe agus aeráidchairdiúla a roghnú; á 
iarraidh ar na Ballstáit athúsáid agus athchúrsáil ábhar agus teacht ar ábhair a 
uasmhéadú agus a chur chun cinn, lena n-áirítear ina gcuid straitéisí soláthair agus i 
dtionscadail athnuachana agus foirgníochta a mhaoinítear go poiblí, trí spriocanna SPG 
a athbhreithniú agus na critéir éifeachtúlachta fuinnimh, chomhshaoil agus shóisialta 
maidir le hathchóirithe foirgneamh a shruthlíniú;

Ceallraí

20. á chur in iúl go bhfuil sí deimhin de go bhféadfadh cuid shuntasach de na hamhábhair 
riachtanacha le haghaidh táirgeadh ciorclach ceallraí laistigh den Aontas a bheith ar fáil 
mar thoradh ar scéimeanna athchúrsála feabhsaithe do cheallraí; á thacú le pleananna an 
Choimisiúin maidir le tograí reachtacha chun slabhra luacha sábháilte, ciorclach agus 
inbhuanaithe a áirithiú maidir leis na ceallraí uile, cé go n-idirdhealódh na rialacha idir 
cineál agus/nó úsáid na gceallraí, agus go ndéanfaí éicidhearthóireacht a chorprú maidir 
le ceallraí chun an in-athsholáthraitheacht agus an in-athchúrsáilteacht a fheabhsú trí 
dhearadh, agus foinsiú láidir freagrach sóisialta agus comhshaoil a bheith san áireamh 
freisin; á chur i bhfios go láidir gur den riachtanas é braisle  láidir inbhuanaithe ceallraí 
agus stórála a chruthú san Eoraip;

21. á chur in iúl gur cúis bhuartha di ceallraí ídithe a bheith á n-aicmiú ina ndramhaíl sa 
Treoir maidir le Ceallraí, gan beann ar an athúsáid a d’fhéadfaí a bhaint astu, agus go 
bhféadfadh an t-aicmiú sin a bheith ina bhac ar a n-athúsáid; á aithint nach dtugtar 
ceallraí athúsáidte ar ais lena n-athchúrsáil agus nach rialaítear caighdeáin 
sábháilteachta nuair a bhaintear athearraíocht as ceallra le haghaidh úsáidí a bhfuil 
saintréithe acu atá éagsúil leis ná húsáidí dá ndearadh an ceallra ar dtús; á iarraidh ar an 
gCoimisiún freagracht leathnaithe táirgeora, maille le ráthaíochtaí feidhmíochta agus 
sábháilteachta, a chur i bhfeidhm maidir leis an athmhonaróir a thugann an ceallra 
isteach ar an margadh an athuair; á iarraidh ar an gCoimisiún spriocanna uaillmhianacha 
bailithe, athúsáide agus athchúrsála a mholadh le haghaidh ceallraí agus i ndiaidh 
luacháil chúramach, céimniú amach a dhéanamh ar cheallraí príomhúla má tá malairt ar 
fáil, nuair a dhéantar athbhreithniú ar an treoir um Cheallraí agus córas taisce a bhunú ar 
fud na hEorpa nó córas athdhíola i gcás sean-cheallraí chun  ciorclacht agus 
inbhuanaitheacht an tslabhra luacha ceallra a fheabhsú;

22. á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé riachtanach a thuilleadh taighde agus nuálaíochta a 
chur chun cinn maidir le próisis agus teicneolaíochtaí athchúrsála faoi Fís Eorpach chun 
cur le hacmhainneacht geilleagair chiorclaigh na gceallraí; á aithint go mbeidh ról ag 
FBManna sna hearnálacha bailithe agus athchúrsála;

Tionscal

23. á léiriú, maidir le cur chuige geilleagair chiorclaigh a chuirfeadh deireadh le dramhaíl 
agus a choinneodh sócmhainní, táirgí agus comhpháirteanna in úsáid agus a dhéanfadh 
úsáid réamhghníomhach agus éifeachtach d’acmhainní, go bhféadfaí laghdú 40% a 
dhéanamh, ar fud an domhain, ar astaíochtaí CO2 ó phríomhábhair na tionsclaíochta 
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amhail plaistigh, cruach agus stroighin; á áitiú, dá réir sin, go dtionscnófaí pleananna 
oibre chun an dramhaíl a laghdú agus chun amhábhair a athúsáid agus spriocanna 
soiléire iontu chun ciorclacht na dtionscal agus na n-ábhar diancharbóin amhail 
plaisteach, cruach agus stroighin a fheabhsú; á iarraidh go ndéanfadh an Coimisiún 
scrúdú ar spriocanna a thionscnamh don laghdú dramhaíola i gcás sruthanna dramhaíola 
tionsclaíocha agus tráchtála, agus measúnú a dhéanamh ar an tslí a bhféadfar dramhaíl 
thionsclaíoch agus tráchtála a théann chuig líonadh talún a laghdú, trí chiorclaíocht na 
n-ábhar go háirithe;

24. á mheas, maidir le todhchaí thionscal na cruach san Eoraip, go bhfuil an-acmhainneacht 
ag baint le geilleagar ciorclach a chur chun feidhme ; á chur i bhfáth go bhfuil an-
acmhainneacht ann maidir le méadú ar an éifeachtúlacht ábhar i gcás cruach; á áitiú gur 
den riachtanas é síneadh suntasach a chur le saolré táirgí cruachbhunaithe i réimsí 
amhail fearais tí, táirgí thionscal na ngluaisteán agus trealamh meicniúil agus leictreach; 
á chur i bhfáth go bhféadfaí laghdú ar tháirgeadh na cruach agus ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa dá réir ach síneadh a chur le saolré na dtáirgí sin; á chur i bhfios go bhfuil 
cúlchiste substaintiúil dramh-mhiotail ag an Aontas a d’fhéadfaí a úsáid i ngeilleagar 
ciorclach á chur i bhfáth go bhféadfaí laghdú ar na cainníochtaí amhiarainn agus ar na 
hallmhairí cóc atá riachtanach don táirgeadh san earnáil phríomhúil ach úsáid níos fearr 
a bhaint as;

25. á chur i bhfáth go bhféadfadh cur chun feidhme geilleagair fhíorchiorclaigh, mar aon le 
héicidhearthóireacht níos fearr, a bheith ina chuidiú chun tionscal na stroighne a 
dhícharbónú tríd an éifeachtúlacht ábhair sa stroighin a mhéadú, go háirithe trí úsáid 
agus comhdhéanamh na coincréite a optamú; 

26. á mheabhrú go mbíonn an gnóthú acmhainne ón gciorclacht an-ard i gcás alúmanaim: 
chun alúmanam a athleá is leor 5% den fhuinneamh i gcomparáid le táirgeadh as an nua, 
ionas go ndéantar gearradh siar suntasach ar na hastaíochtaí CO2; á chur i bhfáth go 
mbailítear cuid mhór alúmanaim ó fhoirgnimh agus ó charranna faoi láthair, ach go 
bhfuil na rátaí i bhfad níos ísle i gcás táirgí tomhaltóra; á iarraidh ar an gCoimisiún 
roghanna rialála a scrúdú chun deighilt níos fearr a chur á déanamh ar chomhchodanna 
alúmanaim le linn díchóimeála;

Sláinte agus sábháilteacht na n-oibrithe, agus tuiscint na dtomhaltóirí

27. á chur i bhfios go láidir go gcaithfear an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach a chaibidil 
leis na ceardchumainn chun a ráthú go ndéanfar sláinte agus sábháilteacht na n-oibrithe 
a chosaint; á chur i bhfáth, maidir le dálaí oibre d’oibrithe nach bhfuil sách sábháilte, go 
bhféadfar ár sochaí uile a nochtadh do rioscaí sláinte agus sábháilteachta, agus á 
chreidiúint dá réir go gcaithfear beartais agus cleachtais gheilleagair chiorclaigh a 
fhorbairt agus measúnuithe riosca iontu a chuireann sláinte na n-oibrithe san áireamh;

28. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag tomhaltóirí san aistriú i dtreo an 
gheilleagair chiorclaigh agus á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá giniúint 
tuisceana agus oideachas tomhaltóirí; á chur i bhfáth go gcaithfidh an fhaisnéis faoin 
táirge a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí maidir le hathchúrsáil agus deisiú a bheith 
sothuigthe;



PE653.859v02-00 10/12 AD\1219792GA.docx

GA



AD\1219792GA.docx 11/12 PE653.859v02-00

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha 1.12.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

69
0
4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio 
Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo 
Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, 
Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika 
Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš 
Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara 
Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Cornelia Ernst, Gianna Gancia, Klemen Grošelj, Dace Melbārde, Csaba 
Molnár



PE653.859v02-00 12/12 AD\1219792GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

69 +
PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu 

Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, 
Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Tsvetelina 
Penkova, Patrizia Toia

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella 
Tovaglieri

Na Glasaigh François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, 
Marie Toussaint

CLE Izabela-Helena Kloc, Dace Melbārde, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst

NI Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

0 -

4 0
RENEW Martina Dlabajová

CLE Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


