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Cuspóir an Pháipéir seo  

Aithnítear i gClár an Rialtais, ár dTodhchaí Chomhroinnte, go bhfuil na deich mbliana amach 

romhainn ríthábhachtach má tá Éire chun dul i ngleic le géarchéim na haeráide agus na 

bithéagsúlachta.  Chomh maith le mórathrú ar uaillmhian na hÉireann maidir le Gníomhú ar 

son na hAeráide, tiomnaíodh sa Chlár do réimse gníomhartha chun tacú leis an aistriú i 

dtreo geilleagar ciorclach. Áirítear leis seo Aonad Geilleagair Chiorclaigh a bhunú sa Roinn 

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) agus glacadh le Straitéis Geilleagair 

Chiorclaigh. 

Tar éis Chlár an Rialtais, sheol an tAire Beartas Náisiúnta Dramhaíola na hÉireann 2020-

2024, Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le haghaidh Geilleagar Ciorclach, i mí Mheán 

Fómhair 2020. Cuirfidh an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola nua bonn eolais faoi phleanáil 

agus faoi bhainistíocht dramhaíola in Éirinn sna blianta amach romhainn agus tabharfaidh sé 

treoir ina leith. Tiomnaítear sa Phlean d’fheidhmíocht na hÉireann a mhéadú go mór i dtaca 

le bainistíocht dramhaíola, éifeachtúlacht acmhainní agus an geilleagar ciorclach. Leagtar 

amach sa Phlean freisin beartas foriomlán náisiúnta ar an ngeilleagar ciorclach, is é sin go 

bhfuil Éire go hiomlán tiomanta d’aistriú i dtreo geilleagar ciorclach agus do ghlacadh leis na 

deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an aistriú seo. Sa deireadh, tiomnaítear arís 

sa Phlean don ghlacadh le Straitéis Geilleagair Chiorclaigh, mar dhoiciméad uile-rialtais 

ardleibhéil atá dírithe ar chomhtháthú beartais a bhaint amach.  

Dá réir sin, d’ullmhaigh an Roinn dréacht den Chéad Straitéis Uile-Rialtais um Gheilleagar 

Ciorclach de chuid na hÉireann agus tá ionchur páirtithe leasmhara á lorg aici, ar aon dul le 

treoirlínte Aarhus maidir le rannpháirtíocht phoiblí, trí chomhairliúchán poiblí. 

Cuirfidh an comhairliúchán seo bonn eolais faoi ábhar deiridh na Straitéise, agus faoi 

fhorbairt beartais níos fadtéarmaí i dtaca leis an ngeilleagar ciorclach.   

Conas Freagra a Thabhairt 

Tá an Roinn tiomanta do theagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar bhealach soiléir, 

oscailte agus trédhearcach.  

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh bunaithe ar na ceisteanna a leagtar amach sa Pháipéar 

seo agus ní gá gach ceist a fhreagairt. Cuirtear fáilte freisin roimh ráitis bhreise lasmuigh de 

na ceisteanna a chuirtear. Ar mhaithe le d’áisiúlacht féin, leagtar teimpléad amach in Aguisín 

1 a d’fhéadfaí a úsáid chun aighneacht a dhéanamh. Is féidir ráitis fhada bhreise a chur 

isteach astu féin i ndoiciméad Word.  
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Chomh maith le freagraí agus tráchtaireachtaí dá leithéid, tá cás-stáidéir ar thionscnaimh a 

bhaineann le geilleagar ciorclach na hÉireann á lorg ag RCAC le cur san áireamh sa leagan 

deiridh den Straitéis chun an geilleagar ciorclach i mbun gnímh a léiriú. Leagtar amach i Mír 

3 sa pháipéar seo na riachtanais a bhaineann le cás-staidéir dá leithéid. 

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ach ríomhphost a chur chuig : 

circulareconomy@dccae.gov.ie 

De rogha air sin, is féidir aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn chuig an seoladh seo a 

leanas: 

Comhairliúchán na Straitéise Geilleagair Chiorclaigh 

Rannán an Gheilleagair Chiorclaigh 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

Bóthar an Bhaile Nua 

Loch Garman 

Y35, AP90 

 

Dáta Deiridh 

Cuirfear deireadh leis an gcomhairliúchán poiblí ag 5pm Dé hAoine 

28 Bealtaine 2021. 

Saoráil Faisnéise  

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir 

fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus na Rialachán um Rochtain ar 

Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol 2007-2014. Ba chóir faisnéis faoi rún nó faisnéis atá 

íogair ó thaobh na tráchtála de a aithint go soiléir i d’aighneacht. Ba chóir do pháirtithe a 

thabhairt faoi deara freisin, áfach, go mbíonn aon nó gach freagra ar an gcomhairliúchán, 

ina n-iomláine, faoi réir fhorálacha Achtanna um Shaoráil Faisnéise agus d’fhéadfaí iad a 

fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. 

Ach freagairt don chomhairliúchán, toilíonn freagróirí lena n-ainmneacha a fhoilsiú ar líne 

leis an aighneacht. Folóidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist pearsanta 

roimh an bhfoilsiú. Tarraingítear d’aird ar ráiteas príobháideachais na Roinne: 

mailto:circulareconomy@dccae.gov.ie
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Éilíonn an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide go soláthróidh freagróirí sonraí 

pearsanta áirithe chun seirbhísí a chur ar fáil agus feidhmeanna na Roinne a chur i gcrích.  

Féadfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile agus le gníomhaireachtaí 

eile in imthosca áirithe de réir dlí. Is féidir teacht ar shonraí iomlána maidir leis an bhFógra 

Príobháideachais Sonraí anseo. 

Na Chéad Chéimeanna Eile 

Tar éis an chomhairliúcháin, déanfaidh RCAC machnamh ar na freagraí ar fad agus cuirfear 

aighneacht faoi bhráid an Aire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Cuirfidh an tAire an 

leagan deiridh den Straitéis faoi bhráid an Rialtais chun faomhadh a fháil sula bhfoilseofar é.  

https://www.dccae.gov.ie/documents/DCCAE%20Privacy%20Notice_full.pdf
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Mír 1 – Comhthéacs agus cuspóir na dréacht-

Straitéise 

Forléargas  

Nuair a labhraímid faoi gheilleagar ciorclach, geilleagar nach bhfuil bunaithe ar an múnla 

‘tóg-déan-dramhaíl’ a bhíonn i gceist againn. Tá an múnla seo ina chomhartha sóirt ag an 

ngeilleagar domhanda reatha, ina gcuirtear brú ar acmhainní nádúrtha agus ina mbíonn a 

lán earraí aon uaire á n-úsáid.  

Meastar go dtagann leath d’iomlán na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa agus breis agus 90% 

de chaillteanas bithéagsúlachta agus de strus uisce ó bhaint agus ó phróiseáil na n-

acmhainní a thacaíonn leis an múnla geilleagrach reatha. Níl aon ghné den mhéid seo 

inbhuanaithe. 

I gcontrárthacht leis seo, bainimid úsáid as acmhainní a fhad agus is féidir i ngeilleagar 

ciorclach, bainimid an t-uasluach astu agus úsáid á baint astu, agus aisghabhaimid agus 

athghinimid táirgí agus ábhair ag deireadh na ré.  

Beidh tionchair dhearfacha ag geilleagar ciorclach ar an gcomhshaol, an geilleagar agus an 

tsochaí. Is féidir le creat beartais dea-dheartha um gheilleagar ciorclach comhbhuntáistí a 

aithint, ionas go gcuireann feabhsuithe comhshaoil deiseanna geilleagracha agus sóisialta, 

agus vice versa, ar fáil freisin. 

Tá tíortha ar fud na hEorpa ag glacadh le cleachtais um gheilleagar ciorclach, agus tá an 

tAontas Eorpach ag tabhairt faoi straitéis an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, a bhfuil an 

geilleagar ciorclach ina croílár. I Márta 2020, sheol an AE an Dara Plean Gníomhaíochta um 

Gheilleagar Ciorclach. 

Tá an chéad Straitéis Uile-Rialtais um Gheilleagar Ciorclach á hullmhú ag Éirinn chun 

comhtháthú beartais a chinntiú ar fud na hearnála poiblí agus chun achoimre a thabhairt ar 

chur chuige foriomlán an Rialtais i leith an gheilleagair chiorclaigh le haghaidh páirtithe 

leasmhara agus an phobail. 

Ní liosta gníomhartha í an dréacht-Straitéis agus ní luaitear spriocanna mionsonraithe inti 

mar a luaitear sa Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola. Is doiciméad straitéiseach í ina 

míneofar an geilleagar ciorclach, an fáth a gcaithfidh Éire geilleagar ciorclach a bhaint 

amach agus conas a fhorbróidh beartas náisiúnta chun tacú leis an gcuspóir seo.  
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Seo a leanas 5 phríomhchuspóir na dréacht-Straitéise: 

 

• Creat náisiúnta beartais a chur ar fáil le haghaidh aistriú na hÉireann i dtreo 

geilleagar ciorclach; 

• Tacú le bearta a laghdaíonn bearna chiorclaíochta na hÉireann go mór agus na 

bearta seo a chur i bhfeidhm, i ndearbhthéarmaí agus i gcomparáid le Ballstáit eile 

den AE, le go mbeidh ráta na hÉireann os cionn mheán an AE faoin mbliain 2030; 

• Teaghlaigh, gnólachtaí agus daoine aonair a chur ar an eolas faoin ngeilleagar 

ciorclach agus conas is féidir leis a saol a fheabhsú; 

• Tacú le níos mó infheistíochta sa gheilleagar ciorclach in Éirinn agus an infheistíocht 

seo a chur chun cinn, chun fás geilleagrach agus fostaíocht atá inbhuanaithe agus 

cothrom ar fud na réigiún a chur ar fáil; agus 

• Bacainní geilleagracha, rialála agus sóisialta ar aistriú na hÉireann i dtreo geilleagar 

níos ciorclaí a aithint agus dul i ngleic leo. 

Tionscadal fadtéarmach a bheidh i gceist le baint amach na gcuspóirí seo ar fad agus nuair 

a ghlacfar leis an Straitéis, déanfar athbhreithniú rialta uirthi agus uasdátófar í lena chinntiú 

go mbainfear na cuspóirí amach. Táthar ag súil go mbeidh gníomhartha agus spriocanna 

níos mionsonraithe maidir leis an ngeilleagar ciorclach i leaganacha eile den Straitéis ina 

dhiaidh seo de réir mar a fhorbraíonn an beartas náisiúnta. 

Mír 2 – Ceisteanna Comhairliúcháin 

Leagtar amach sa mhír seo na ceisteanna atá á moladh ag RCAC le haghaidh an 

chomhairliúcháin seo. Déan athbhreithniú, le do thoil, ar an dréacht-Straitéis agus na 

ceisteanna seo á bhfreagairt agat. Ní gá gach ceist a fhreagairt mura mian leat agus is féidir 

le freagróirí freagraí níos fairsinge a chur isteach sa spás a chuirtear ar fáil in Aguisín 1. Cuir 

ráitis fhada bhreise isteach astu féin i ndoiciméad Word. 

Ceisteanna  

• An aontaíonn tú le príomhchuspóirí molta na dréacht-Straitéise? I do thuairim, an 

bhfuil cuspóirí breise nó cuspóirí eile ann ba chóir a chur san áireamh? 

• An aontaíonn tú le leibhéal foriomlán na huaillmhéine a leagtar amach sa dréacht-

Straitéis? Mura n-aontaíonn, an bhfuil uaillmhian bhreise ag teastáil nó an bhfuil an 

dréacht-Straitéis ró-uaillmhianach? 
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• Ar chóir d’Éirinn an dul chun cinn a dhéanann sí maidir le geilleagar ciorclach a 

bhaint amach a thomhas i gcomparáid lena cuid piaraí san Aontas Eorpach? Más rud 

é nár chóir, cén tagarmharc eile ar chóir d’Éirinn glacadh leis agus cén fáth? 

• An bhfuil feasacht na hÉireann ar an ngeilleagar ciorclach ard, meánach nó íseal, dar 

leat? Agus cá thábhachtaí atá sé, dar leat, feasacht an phobail a mhúscailt chun an 

geilleagar ciorclach a fhorbairt níos mó? 

• Cé na bearta is éifeachtaí a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm faoin Straitéis chun feasacht 

a mhúscailt? 

• An bhfuil tú sásta leis na socruithe molta maidir le rannpháirtíocht na bpáirtithe 

leasmhara sa dréacht-Straitéis seo? Cé na páirtithe leasmhara (más ann dóibh), 

nach bhfuil páirteach sa Ghrúpa Gníomhaíochta Dramhaíola cheana féin, ba chóir a 

chur san áireamh i gcur i bhfeidhm na Straitéise, dar leat? 

• Cé na comhbhuntáistí móra geilleagracha agus/nó sóisialta a bhaineann leis an 

aistriú i dtreo geilleagar níos ciorclaí in Éirinn, ionas go gcuireann feabhsuithe 

comhshaoil deiseanna geilleagracha agus sóisialta, agus vice versa, ar fáil freisin? 

• Cé na príomhbhacainní rialála ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an ngeilleagar 

ciorclach in Éirinn, dar leat? Agus an cheist seo á freagairt agat, tá lánchead agat 

tagairt a dhéanamh do cheisteanna ar fud an gheilleagair nó do cheisteanna a 

théann i bhfeidhm ar d’earnáil, go háirithe. 

• Cé na príomhbhacainní neamhrialála ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an 

ngeilleagar ciorclach in Éirinn, dar leat? Agus an cheist seo á freagairt agat, tá 

lánchead agat tagairt a dhéanamh do cheisteanna ar fud an gheilleagair nó do 

cheisteanna a théann i bhfeidhm ar d’earnáil, go háirithe. 

• Cá thábhachtaí atá Soláthar Poiblí Glas maidir le tacú le forbairt earraí agus seirbhísí 

ciorclacha nua, dar leat? 

• Cad é an gníomh is éifeachtaí a d’fhéadfadh an Rialtas a dhéanamh chun forbairt 

bhreise ar an ngeilleagar ciorclach a chur chun cinn/tacaíocht a thabhairt di agus 

chun an fhorbairt seo a spreagadh? 

• Cé na hearnálacha a d’fhéadfadh an obair is mó a dhéanamh ar son geilleagar na 

hÉireann a dhéanamh níos ciorclaí, dar leat? 
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• An aontaíonn tú, tríd is tríd, leis na réimsí beartais a liostaítear sa dréacht-Straitéis 

d’fhorbairt amach anseo? Mura n-aontaíonn, cé na réimsí a bhainfeá den liosta nó a 

chuirfeá leis an liosta? 

• Aon ráiteas eile? 
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Mír 3 – Gairm ar Chás-Staidéir 

Mar a luadh thuas, tá sé i gceist líon teoranta cás-staidéar gonta a chur sa leagan deiridh 

den Straitéis. D’fhéadfadh na cás-staidéir na nithe seo a leanas a léiriú: an geilleagar 

ciorclach i mbun gnímh, conas a bhaineann sé le teaghlaigh agus le daoine aonair, chomh 

maith le forbairt gheilleagrach agus na buntáistí comhshaoil, sóisialta agus geilleagracha a 

bhaineann léi. 

Dá bharr sin, tá aighneachtaí cás-staidéar á lorg ag an Roinn ina dtugtar samplaí de na nithe 

seo a leanas in Éirinn: 

• Scéimeanna/Moil Dheisiúcháin 

• Scéimeanna Athúsáide 

• Scéimeanna roinnt – samplaí pobalbhunaithe/eagraithe go háirithe 

• Leabharlanna na nEarraí 

• Dearadh Ciorclach  

• Múnlaí Gnó Ciorclacha 

• Monarú Ciorclach 

• Nuálaíocht Chiorclach  

Níor chóir go mbeadh cás-staidéir aonair níos faide ná 600 focal, agus ní féidir leis an Roinn 

a chinntiú go gcuimseofar gach staidéar a chuirfear isteach san áireamh sa leagan deiridh 

den Straitéis.  Más rud é go roghnófar staidéar le cur sa Straitéis, cuirfidh an Roinn údar an 

chás-staidéir ar an eolas sula bhfoilseofar an Straitéis agus coimeádann sí an ceart aici féin 

eagarthóireacht bheag a dhéanamh ar mhaithe le gontacht agus soiléire.  
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Aguisín 1 – Teimpléad le haghaidh Freagraí 

 

Uimh. Ceist  Freagra 

1 

 

An aontaíonn tú le príomhchuspóirí 

molta na dréacht-Straitéise? I do 

thuairim, an bhfuil cuspóirí breise nó 

cuspóirí eile ann ba chóir a chur san 

áireamh? 

 

2 

 

An aontaíonn tú le leibhéal foriomlán na 

huaillmhéine a leagtar amach sa 

dréacht-Straitéis? Mura n-aontaíonn, an 

bhfuil uaillmhian bhreise ag teastáil nó 

an bhfuil an dréacht-Straitéis ró-

uaillmhianach? 

 

3 

 

Ar chóir d’Éirinn an dul chun cinn a 

dhéanann sí maidir le geilleagar 

ciorclach a bhaint amach a thomhas i 

gcomparáid lena cuid piaraí san Aontas 

Eorpach? Más rud é nár chóir, cén 

tagarmharc eile ar chóir d’Éirinn glacadh 

leis agus cén fáth? 

 

4 

 

An bhfuil feasacht na hÉireann ar an 

ngeilleagar ciorclach ard, meánach nó 

íseal, dar leat? Agus cá thábhachtaí atá 

sé, dar leat, feasacht an phobail a 

mhúscailt chun an geilleagar ciorclach a 
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fhorbairt níos mó? 

5 

 

Cé na bearta is éifeachtaí a d’fhéadfaí a 

chur i bhfeidhm faoin Straitéis chun 

feasacht a mhúscailt? 

 

6 

 

An bhfuil tú sásta leis na socruithe molta 

maidir le rannpháirtíocht na bpáirtithe 

leasmhara sa dréacht-Straitéis seo? Cé 

na páirtithe leasmhara (más ann dóibh), 

nach bhfuil páirteach sa Ghrúpa 

Gníomhaíochta Dramhaíola cheana féin, 

ba chóir a chur san áireamh i gcur i 

bhfeidhm na Straitéise, dar leat? 

 

7 

 

Cé na comhbhuntáistí móra 

geilleagracha agus/nó sóisialta a 

bhaineann leis an aistriú i dtreo 

geilleagar níos ciorclaí in Éirinn, ionas go 

gcuireann feabhsuithe comhshaoil 

deiseanna geilleagracha agus sóisialta, 

agus vice versa, ar fáil freisin? 

 

8 

 

Cé na príomhbhacainní rialála ar 

fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an 

ngeilleagar ciorclach in Éirinn, dar leat? 

Agus an cheist seo á freagairt agat, tá 

lánchead agat tagairt a dhéanamh do 

cheisteanna ar fud an gheilleagair nó do 

cheisteanna a théann i bhfeidhm ar 

d’earnáil, go háirithe. 

 

9   



12 

 

Cé na príomhbhacainní neamhrialála ar 

fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an 

ngeilleagar ciorclach in Éirinn, dar leat? 

Agus an cheist seo á freagairt agat, tá 

lánchead agat tagairt a dhéanamh do 

cheisteanna ar fud an gheilleagair nó do 

cheisteanna a théann i bhfeidhm ar 

d’earnáil, go háirithe. 

10 

 

Cá thábhachtaí atá Soláthar Poiblí Glas 

maidir le tacú le forbairt earraí agus 

seirbhísí ciorclacha nua, dar leat? 

 

11 

 

Cad é an gníomh is éifeachtaí a 

d’fhéadfadh an Rialtas a dhéanamh 

chun forbairt bhreise ar an ngeilleagar 

ciorclach a chur chun cinn/tacaíocht a 

thabhairt di agus chun an fhorbairt seo a 

spreagadh? 
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Cé na hearnálacha a d’fhéadfadh an 

obair is mó a dhéanamh ar son 

geilleagar na hÉireann a dhéanamh níos 

ciorclaí, dar leat? 
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An aontaíonn tú, tríd is tríd, leis na 

réimsí beartais a liostaítear sa dréacht-

Straitéis a ndéanfar forbairt orthu amach 

anseo? Mura n-aontaíonn, cé na réimsí 

a bhainfeá den liosta nó a chuirfeá leis 

an liosta? 
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14 

 

Aon ráiteas eile? 

 

 

 


