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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an mBeartas Comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa 
chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide
(2020/2074(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, go háirithe Airteagail 3 agus 21 de, 
agus don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe Airteagail 4, 
11, 173, 178, 191 agus 194 de, agus do Phrótacal Uimh. 28 a ghabhann leis na 
Conarthaí maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach,

– ag féachaint don chomhaontú a glacadh ag an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21) i bPáras an 12 
Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras), go háirithe Airteagail 7(2) agus 11(2) de, lena n-
aithnítear na gnéithe áitiúla, fonáisiúnta agus réigiúnacha den athrú aeráide agus den 
ghníomhú ar son na haeráide,

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, arna ghlacadh ag 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 25 Meán Fómhair 2015, agus do na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna),

– ag féachaint do theachtaireacht an 11 Nollaig 2019 ón gCoimisiún maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2019 maidir leis an athrú aeráide – Fís 
straitéiseach fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh rathúil, nua-aimseartha, 
iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de i gcomhréir le Comhaontú Pháras1,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus 
chomhshaoil2,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip3,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac4,

– ag féachaint do thogra an 14 Eanáir 2020 ón gCoimisiún le haghaidh rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir; 
(COM(2020)0022) agus dá thogra leasaithe an 28 Bealtaine 2020 (COM(2020)0460),

– ag féachaint do thogra an 4 Márta 2020 ón gCoimisiún le haghaidh rialachán ó 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0217.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0078.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
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Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí 
Aeráide Eorpach) (COM(2020)0080),

– ag féachaint do thuarascáil an 28 Bealtaine 2020 ón gCoimisiún ar an togra le haghaidh 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1303/2013 maidir le hacmhainní breise eisceachtúla agus socruithe cur chun 
feidhme faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post chun cúnamh a 
sholáthar chun leigheas dhíobháil na géarchéime i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 a 
chothú agus téarnamh glas digiteach athléimneach an gheilleagair (REACT-EU) a 
ullmhú (COM(2020)0451),

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste 
Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an 
gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste 
Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle5,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus 
maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/20066,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/20067,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh8,

– Rialachán (AE) Uimh 1300/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 
Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán 
(CE) Uimh. 1084/2006 ón gComhairle9,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2019/2088 (‘an 
Rialachán maidir le Tacsanomaíocht’),10,

– ag féachaint do Riail 52 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1(1)(e), agus 

5 IO L 347, 20.12.2013, lch. 320.
6 IO L 347, 20.12.2013, lch. 289.
7 IO L 347, 20.12.2013, lch. 470.
8 IO L 347, 20.12.2013, lch. 259.
9 IO L 347, 20.12.2013, lch. 281.
10 IO L 198, 22.6.2020, lch. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis, de chinneadh an 12 Nollaig 2002 ó Chomhdháil na 
nUachtarán maidir leis an nós imeachta i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha 
féintionscnaimh a tharraingt suas,

– 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 Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um 
Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

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

A. de bhrí gur dúshlán é an t-athrú aeráide a théann thar theorainneacha agus a dteastaíonn 
gníomhaíocht uaillmhianach láithreach uaidh ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil chun an téamh domhanda 
a theorannú go 1.5 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus chun cailliúint na 
bithéagsúlachta a chosc ar scála ollmhór;

B. de bhrí gur léir ó staidéir a rinneadh le déanaí go bhfuil an acmhainneacht téite 
domhanda (GWP) ó ghás nádúrtha iontaise (meatán – CH4) i bhfad níos airde ná mar a 
glacadh leis roimhe seo;

C. i gcás ina bhféadfadh téamh domhanda a bheith chomh hard le 1.5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch, a luaithe a bheidh tréimhse chlársceidealaithe an Bheartais 
Chomhtháthaithe 2021-2027, agus gur gá gníomhú láithreach chun dul i ngleic leis an 
éigeandáil aeráide;

D. de bhrí gur deis iontach agus dúshlán don Aontas agus dá Bhallstáit, dá réigiúin, dá 
chathracha, dá phobail áitiúla agus dá shaoránaigh an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de;

E. de bhrí nach amháin go dtugann an Beartas Comhtháthaithe deiseanna infheistíochta 
chun freagairt do riachtanais áitiúla agus réigiúnacha trí Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa (SIE), soláthraíonn sé creat comhtháite beartais freisin chun 
éagothromaíochtaí forbartha idir réigiúin na hEorpa a laghdú agus chun cabhrú leo 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin iomadúla a bhaineann lena bhforbairt, lena n-áirítear 
trí chosaint an chomhshaoil agus tríd an bhforbairt inbhuanaithe;

F. de bhrí go bhféadfaí na héagothromaíochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus críochacha a 
bhfuil sé mar phríomhchuspóir ag an mBeartas Comhtháthaithe aghaidh a thabhairt 
orthu a dhéanamh níos measa freisin mar gheall ar an athrú aeráide agus iarmhairtí 
fadtéarmacha an athraithe sin;

G. de bhrí gur príomhghníomhaithe iad údaráis áitiúla agus réigiúnacha chun an Beartas 
Comhtháthaithe a chur chun feidhme go héifeachtach agus chun freagairt éifeachtach a 
thabhairt ar bhagairt phráinneach an athraithe aeráide;

H. de bhrí go bhfuil dlúthnasc idir an ghéarchéim aeráide agus géarchéimeanna eile amhail 
an bhithéagsúlacht agus paindéim COVID-19;

I. de bhrí nach mór do shaoránaigh agus do gach earnáil den tsochaí, lena n-áirítear 
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údaráis áitiúla agus réigiúnacha, a bheith rannpháirteach san aistriú chuig geilleagar a 
bheidh neodrach ó thaobh aeráide de, inbhuanaithe agus ciorclach, agus nach mór tacú 
leis sin trí bhearta sóisialta láidre agus cuimsitheacha chun aistriú cothrom a áirithiú 
lena dtacófar le poist a choinneáil agus a chruthú;

J. de bhrí, i gcás foinsí fuinnimh a dhíorthaítear ó bhreoslaí iontaise, go mbaintear an bonn 
ó na hiarrachtaí neodracht aeráide a bhaint amach;

K. de bhrí gur cheart do na straitéisí réigiúnacha don chomhshaol fónamh don 
lánfhostaíocht agus don dul chun cinn sóisialta;

L. de bhrí go bhfuil samhail ilsrathach Eorpach rialachais atá bunaithe ar chomhpháirtíocht 
ghníomhach agus chuiditheach idir na leibhéil éagsúla rialachais agus geallsealbhóirí 
ríthábhachtach don aistriú neodrachta ó thaobh na haeráide de;

1. á chur i bhfios a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na 
gealltanais a thug an tAontas faoin gComhaontú Glas don Eoraip maidir le Comhaontú 
Pháras agus SFInna a chur chun feidhme, agus gnéithe sóisialta agus eacnamaíocha á 
gcur san áireamh chun aistriú cothrom a áirithiú do gach críoch agus dá saoránaigh;

2. á chur in iúl gur díol sásaimh di an togra ón gCoimisiún maidir leis an Dlí Aeráide 
Eorpach, lena gcumhdaítear sprioc 2050 maidir le neodracht aeráide i reachtaíocht an 
Aontais, lena n-áirítear na spriocanna idirmheánacha do 2030 agus 2040;

3. 3.TUGANN SÍ BÉIM ar an ngá atá ann d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha tiomantas 
polaitiúil soiléir a dhéanamh maidir leis na spriocanna aeráide a bhaint amach;

4. á thabhairt chun suntais an ról fíorthábhachtach atá ag an mBeartas Comhtháthaithe 
maidir leis an athrú aeráide a chomhrac agus neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050 ar a dhéanaí agus an sprioc idirmheánach faoi 2030, chomh maith le ról na n-
údarás áitiúil agus réigiúnach maidir leis an athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó, go 
háirithe trí athchóiriú forleathan ar bheartais infheistíochta;

5. á mheabhrú gur cheart go bhfónfadh beartais aeráide don fhostaíocht iomlán, lena n-
áirítear poist ghlasa, agus dul chun cinn sóisialta atá cóir;

6. á chur i bhfios an seasamh ón gComhairle Eorpach gur cheart go mbeadh caiteachas AE 
comhsheasmhach le cuspóirí Chomhaontú Pháras agus le prionsabal ‘gan dochar’ 
Chomhaontú na hEorpa;

7. á chur i bhfáth gur gnéithe ríthábhachtacha iad an inbhuanaitheacht agus an t-aistriú 
chuig geilleagar atá aeráid-neodrach, athléimneach in aghaidh an athraithe aeráide, níos 
tíosaí ar acmhainní agus níos ciorclaí chun a áirithiú go mbeidh geilleagar an Aontais 
iomaíoch san fhadtéarma.

8. á thabhairt le fios go bhfuil sé fíorthábhachtach seasamh go hiomlán leis na prionsabail 
rialachais il-leibhéil agus comhpháirtíochta faoin mBeartas Comhtháthaithe, toisc go 
bhfuil inniúlachtaí díreacha ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir leis an athrú aeráide;

9. á chreidiúint gur cheart don Bheartas Comhtháthaithe díriú ar chur chun feidhme 
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Chomhaontú Pháras agus ar an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide trí 
mhodheolaíocht éifeachtach chun faireachán a dhéanamh ar chaiteachas aeráide agus ar 
fheidhmíocht an chaiteachais sin, lena n-áirítear na héifeachtaí diúltacha a ghabhann leis 
ar réigiúin an Aontais;

10. á chur i bhfios an ról lárnach atá ag na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir le 
haistriú cothrom a bhaint amach chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de 
do chách, lena mbaineann comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch ina chroílár;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn na rialtas náisiúnta 
agus na n-údarás áitiúil agus réigiúnach maidir le haghaidh a thabhairt ar an athrú 
aeráide; á chur i bhfáth an gá atá ann feabhas a chur ar éifeachtacht agus ar 
chomhlántacht Chistí SIE chun dul i ngleic leis an athrú aeráide;

12. á chur in iúl gur díol sásaimh di an moladh breisiú a thabhairt don Chiste um Aistriú 
Cóir; á chur in iúl gurb léi, áfach, go ndearnadh an breisiú a mhol an Coimisiún a 
chiorrú faoin gcomhaontú ón gComhairle maidir le hIonstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh; á chur i bhfios go gcuirfeadh na ciorruithe sin príomhchuspóirí an chiste i 
mbaol;

13. á athdhearbhú gur gá sainiúlachtaí na réigiún uile mar a shainítear iad in Airteagal 174 
CFAE a léiriú go hiomlán sa phróiseas aistrithe ionas nach bhfágfar aon réigiún ar lár;

14. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh rochtain ag oileáin, go háirithe oileáin 
bheaga a bhfuil neamhspleáchas rialaithe teoranta acu, ar acmhainní eacnamaíocha 
leordhóthanacha chun idirghabhálacha comhtháite, earnáilchúpláilte agus nuálacha a 
chur ar fáil le haghaidh forbairt bonneagair agus eacnamaíoch áitiúil;

15. á thabhairt chun suntais gur gá leas a bhaint as toradh na dtionscnamh amhail Réitigh 
Nua Fuinnimh a Fheabhsaítear d’Oileáin (NESOI) agus Fuinneamh Glan d’Oileáin an 
Aontais Eorpaigh (CE4EUI) chun aistriú feidhmiúil a áirithiú idir na clárthréimhsí 
2014-2020 agus 2021-2027; á chur in iúl gur díol sásaimh di Meabhrán Split, ina n-
aithnítear an ról ceannasach atá ag pobail oileánda san aistriú fuinnimh;

16. ag cur béim ar an bhfíorasgur gá ionadaíocht a dhéanamh ar gach earnáil agus tacaíocht 
a thabhairt dóibh san aistriú chuig próisis thionsclaíocha atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus iomaíochas idirnáisiúnta á achoinneáil ag an am céanna;

17. á chur i bhfáth gur gá an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh11 a athbhreithniú i 
gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, chun foinsí 
fuinnimh inbhuanaithe a théann chun dochair do bhreoslaí iontaise a chur chun cinn faoi 
2025 ar a dhéanaí, agus aird ar leith á tabhairt ar an tionchar sóisialta;

18. á iarraidh, i gcás an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach nuashonraithe, 
chun leanfaidh sé de thacaíocht a thabhairt don aistriú i dtreo geilleagar ciorclach, chun 
dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní agus chun 
tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn;

19. á iarraidh go mbeidh ról níos mó ag an mBeartas Comhtháthaithe maidir le tacú le 

11 IO L 283, 31.10.2013, lch. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.283.01.0051.01.ENG
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hiarrachtaí coiscthe riosca dul in oiriúint do thionchar reatha agus todhchaí an athraithe 
aeráide ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil;

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

Is é an t-athrú aeráide an príomhdhúshlán don 21ú haois agus is é aidhm na tuarascála seo ar 
an mBeartas Comhtháthaithe agus ar straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac in 
aghaidh an athraithe aeráide ná ról an bheartais sin a leagan amach sna blianta amach 
romhainn. Tá tábhacht ar leith ag baint leis na blianta atá le teacht mar go bhfuil 1.2 °C níos 
mó de mheánteocht dhomhanda (i gcomparáid leis na leibhéil réamhthionsclaíocha) againn 
cheana féin agus go bhféadfaí sprioc 1.5 °C de Chomhaontú Pháras a bhaint amach faoi 
dheireadh na bliana 2027 agus, dá bhrí sin, faoi chuimsiú an Bheartais Chomhtháthaithe an 
2021-2027. Trí leanúint lenár mbealach reatha gan astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú 
(GCT), d’fhéadfaí an teorainn 2 °C a bhaint amach sna 2040í agus ansin bheadh pointe 
caidhpeála ann gan filleadh ar a laghad leis an teicneolaíocht atá againn sa lá atá inniu ann. Ní 
féidir ardú teochta faoi 4 °C faoi dheireadh an chéid seo agus faoi 8 °C faoi dheireadh an 
chéad seo chugainn a bheith ina bhealach chun tosaigh. I staidéar idirinstitiúideach an Aontais 
‘DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA DON EORAIP - TREOCHTAÍ DOMHANDA GO 2030’ 
- déantar cur síos beacht ar na teorainneacha: “Ní féidir leis an bpláinéad níos mó ná 1.5 céim 
de mhéadú a fhulaingt; má thagann méadú breise ar theocht tar éis 2030, beidh níos mó 
babhtaí de thriomaigh, tuilte, teas foircneach agus bochtaineacht ann do na céadta milliún 
duine; is dócha go dtiocfaidh deireadh leis na pobail is leochailí – agus níos measa ná sin, go 
dtiocfaidh deireadh leis an gcine daonna ar fad.”1

Is é an Beartas Comhtháthaithe an uirlis infheistíochta is mó agus is tábhachtaí san Eoraip 
agus dá bhrí sin tá ról ríthábhachtach aige chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Sna deich 
mbliana atá le teacht, ceapfar an bealach chun cinn agus na féidearthachtaí polaitiúla do na 
blianta atá le teacht. D’fhógair Parlaimint na hEorpa an 28 Samhain 2019 go raibh “éigeandáil 
aeráide agus comhshaoil” ann agus cuireann sí béim ar an gclár infheistíochta, á chur in iúl 
“go bhfuil gá práinneach an ghníomhaíocht nithiúil is gá a dhéanamh chun an bhagairt sin a 
chomhrac agus a shrianadh sula mbeidh sé ródhéanach” agus níos nithiúla ná sin trí 
“athchóiriú forleathan a dhéanamh ar a bheartais infheistíochta talmhaíochta, trádála, iompair, 
fuinnimh agus bonneagair”.

Leis an gComhaontaú Glas don Eoraip agus leis an tiomantas d’Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 ar a dhéanaí, iarrtar bearta práinneacha nithiúla chun na 
spriocanna idirmheánacha aeráide do 2030 agus 2040 a bhaint amach agus chun na 
hoibleagáidí dlíthiúla ó Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh agus chun na gealltanais i leith 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) na Náisiún Aontaithe a urramú. Ní bhaineann 
an t-athrú aeráide leis an gcomhshaol amháin; baineann sé freisin le hathrú eacnamaíoch agus 
sóisialta. Ní féidir an t-aistriú i dtreo neodracht aeráide a bhaint amach ach amháin i mbealach 
chun tosaigh atá cothrom agus cóir ó thaobh na sochaí de, agus ní fhágfar aon duine ar lár. 
Ciallaíonn comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, ina leith sin, béim ar leith a 
chur ar na trí ghné sin:

• Maidir le comhtháthú eacnamaíoch le fás inbhuanaithe agus poist ghlasa, agus 
riachtanais na n-earnálacha éagsúla á nurramú;

• Maidir le comhtháthú sóisialta ina bhfuil aistriú cóir, cothroime shóisialta, tuiscint ar 

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (page 8).
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bhochtaineacht fuinnimh agus riachtanais speisialta. Astaíonn 10 % den daonra is 
saibhre 52 % de CO2, agus ní astaíonn an 50 % is boichte de dhaonra an domhain ach 
7 % d’astaíochtaí CO2;

• Maidir le comhtháthú críochach le tuiscint ar riachtanais éagsúla réigiúin an AE, go 
háirithe réigiúin oileánda agus teorann agus ardú ar leibhéil na farraige, ach chomh 
maith leis sin, i gceantair uirbeacha ina bhfuil a dteocht ag fás níos tapúla;

Tá an Beartas Comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha ábhartha agus 
tábhachtach sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide sna blianta atá le teacht. Leagtar 
amach sa tuarascáil féintionscnaimh seo na céimeanna riachtanacha ó thaobh an réigiúin de.


