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Preasráiteas 
Lucsamburg, 9 Samhain 2022 

Is beag a bhain tacaíocht ón Aontas do 
réigiúin ghuail amach don aistriú aeráide 
Is tionchar teoranta ar phoist agus ar an aistriú fuinnimh a bhí ag an gcúnamh airgeadais ón 
Aontas do réigiúin ghuail, de réir tuarascáil a d’fhoilsigh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa inniu. In 
ainneoin dul chun cinn ar an iomlán, is foinse shuntasach astaíochtaí gás ceaptha teasa fós é 
gual i roinnt tíortha san Aontas Eorpach. Dá bhrí sin, iarrann na hiniúchóirí go mbainfear úsáid 
éifeachtach agus éifeachtúil as an gciste nua ar a dtugtar an Ciste um Aistriú Cóir chun an 
tionchar socheacnamaíoch ar réigiúin ghuail a mhaolú de réir mar a bheidh an tAontas Eorpach 
ag aistriú i dtreo neodracht aeráide. 

Tá meath leanúnach ar earnáil an ghuail san Eoraip leis na deicheanna de bhlianta anuas. Bhí cistí 
bheartas comhtháthaithe an Aontais ar fáil chun tacú le haistriú socheacnamaíoch agus fuinnimh 
na réigiún guail: do thréimhse 2014-2020, cuireadh thart ar €12.5 billiún ar fáil do na seacht 
réigiún guail faoi iniúchóireacht. Cé go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar an táirgeadh, dó guail ba 
chúis le 15 % d’astaíochtaí gáis cheaptha teasa fós in 2019. Sainaithníodh i gComhaontú Glas don 
Eoraip a rinneadh le déanaí go bhfuil sé ríthábhachtach deireadh a chur de réir a chéile le gual 
chun cuspóirí aeráide 2030 a chomhlíonadh agus chun neodracht carbóin a bhaint amach 
faoi 2050. Leis an gCiste um Aistriú Cóir a cruthaíodh i Meitheamh 2021, cuirtear €19.3 billiúin ar 
fáil thar tréimhse 2021-2027 do na réigiúin agus earnálacha is mó a dhéanann an t-aistriú i dtreo 
na haeráidneodrachta difear dóibh. 

“Cuireann an Ciste um Aistriú Cóir, príomh-chomhpháirt den Chomhaontú Glas don Eoraip, 
acmhainní breise suntasach ar fáil do réigiúin ghuail”, a dúirt Nikolaos Milionis, an Comhalta den 
Chúirt atá freagrach as an iniúchadh. “Ba cheart don Coimisiún deimhin a dhéanamh de go 
dtacaíonn airgead an Aontais le conair shoiléir chun an aistriú ó ghual, á chur san áireamh na 
teannais ar an mhargadh fuinnimh tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin.” 

Mar thoradh dosheachanta ar an laghdú ar tháirgeadh guail, tháinig laghdú ar líon na n-oibrithe 
san earnáil. I roinnt réigiún, amhail Lausitz (an Ghearmáin) agus an tSiléis (an Pholainn), baineadh 
laghduithe foirne amach trí luaineacht nádúrtha agus scor, agus i réigiúin eile amhail Moravia-
Silesia (Poblacht na Seice), bhí ar chuideachtaí mianadóireachta guail daoine den fhoireann a 
leagan as a bpost. Bhí oiliúint cistithe ag an Aontas ar fáil do na hoibrithe guail a leagadh as a 
bpost, ach mar gheall ar an easpa sonraí maidir lena rannpháirtíocht, ní raibh na hiniúchóirí in 
ann a chinntiú ar chuidigh an oiliúint sin leo postanna nua a fháil. Ina theannta sin, níor bhrath na 
hiniúchóirí aon tionchar suntasach ar acmhainneacht tháirgeadh fuinnimh in-athnuaite sna 
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réigiúin a scrúdaíodar. Bhí tionchar ar éigean ag infheistíochtaí i gcoigiltis fuinnimh atá cistithe ag 
an Aontas nó níorbh fhéidir an tionchar a chainníochtú. 

Sular mhol an Coimisiún an Ciste um Aistriú Cóir a bhí spriocdhírithe ar na réigiúin agus na 
hearnálacha is mó a ndéantar difear dóibh, ní dhearna sé anailís cheart ar thorthaí chistí an 
Aontais sna réigiúin sin, ná ar na riachtanais atá fós iontu. Go háirithe, leagann na hiniúchóirí 
béim ar an riosca go bhféadfadh sé go caithfí an cistiú agus nach dtarlódh aon aistriú. Méadaíonn 
an tráthchlár teoranta an riosca sin ós rud é go gcaithfear cistí a ghealladh faoi dheireadh 2023 
agus a úsáid faoi dheireadh 2026. D’fhéadfadh ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022 agus a 
éifeachtaí ar an margadh fuinnimh moilleanna a chruthú maidir leis an aistriú ó ghual. 

Ar deireadh, thug na hiniúchóirí faoi deara, i roinnt tíortha den Aontas, gur cuireadh allmhairí in 
ionad guail intíre nó go ndéantar iad a fhritháireamh le breoslaí iontaise eile. Mar shampla, tá a 
n-allmhairí guail laghdaithe go suntasach ag an Ghearmáin agus an Pholainn le 15 bliana anuas. 
Mar thoradh air sin, leanann gual de bheith mar fhoinse shuntasach de ghás ceaptha teasa, go 
háirithe sa Pholainn, i bPoblacht na Seice, sa Bhulgáir, sa Ghearmáin, sa tSlóivéin agus sa Rómáin. 
Fuair na hiniúchóirí amach freisin nár tugadh aird chuí ar astaíochtaí meatáin ó mhianaigh guail 
atá dúnta nó tréigthe.  

 

Faisnéis chúlra  
Tugann an t-iniúchadh seo forléargas ar an ról atá ag cistí AE san aistriú socheacnamaíoch agus 
fuinnimh i réigiúin ina bhfuil an tionscal guail ag meath. Tagraíonn ‘aistriú socheacnamaíoch agus 
fuinnimh’ réigiún guail don phróiseas a bhaineann leis an ngeilleagar a athdhíriú chun poist a 
chailltear mar gheall ar chéimniú amach guail a ionadú, coigiltis fuinnimh a dhéanamh agus 
aistriú go foinsí fuinnimh atá i gcomhréir le cuspóirí aeráide an Aontais. 

Tá Tuarascáil speisialta 22/2022, “Tacaíocht AE do réigiúin ghuail – Béim theoranta ar an aistriú 
socheacnamaíoch agus fuinnimh”, ar fáil ar shuíomh gréasáin na Cúirte (eca.europa.eu).  
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