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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000075/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, 
Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
thar ceann an  Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Ábhar: Straitéis AE maidir le hoiriúnú don athrú aeráide

Tá an Coimisiún le Straitéis nua maidir le hOiriúnú don Athrú Aeráide a thíolacadh go luath in 2021. 
Tá bearta oiriúnaithe ríthábhachtach chun ullmhú d’aeráid atá ag athrú trí shochaithe athléimneacha a 
chothú a bheidh in ann drochthionchar an athraithe sin a íoslaghdú. Is deis don Choimisiún í an 
Straitéis atá ar na bacáin ceannaireacht an Aontais maidir le hoiriúnú a léiriú, agus a áirithiú go bhfuil 
na Ballstáit ar an mbóthar ceart chun sprioc oiriúnaithe Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Sa 
chomhthéacs sin, chuirfimis fáilte roimh fhreagraí ar na ceisteanna seo a leanas:

1. Cad iad na ceachtanna atá foghlamtha ag an gCoimisiún ó Straitéis reatha AE maidir le 
hOiriúnú, agus conas a léireofar iad sin sa Straitéis nua atá beartaithe? Go háirithe, ós rud é 
nach bhfuil aon spriocanna ná garspriocanna atá ceangailteach ó thaobh dlí ag an Straitéis 
reatha, cad iad na cuspóirí agus na spriocanna atá beartaithe sa Straitéis nua, agus conas a 
bheartaíonn an Coimisiún a rialachas a neartú?

2. Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún a áirithiú go bhfreagraíonn an Straitéis don fhianaise 
eolaíoch is déanaí maidir leis na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú aeráide amach 
anseo, go mbeidh sí trasearnálach, go gcuirfear i bhfeidhm í laistigh de bheartais ábhartha uile 
an Aontais, agus go mbainfidh sí tairbhe as cistiú leordhóthanach? Conas a thabharfar aghaidh 
ar fhairsingiú fásaigh agus ar dhíghrádú talún?

3. Conas a bheartaíonn an Coimisiún a áirithiú go gcuirfidh na Ballstáit straitéisí oiriúnaithe 
leordhóthanacha i bhfeidhm agus go ndéanfaidh siad faireachán ar a gcur chun feidhme? Conas 
a chuirfear na difríochtaí idir na Ballstáit san áireamh? Conas a rachfar i ngleic le réigiúin, 
daonraí agus éiceachórais níos leochailí? Conas a rachfar i ngleic leis na dúshláin oiriúnaithe do 
chathracha?
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