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Is éard atá sa doiciméad seo freagraí ón gCoimisiún Eorpach ar bharúlacha a tugadh i dTuarascáil 

Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, i gcomhréir le hAirteagal 259 den Rialachán Airgeadais, 

agus tá sé le foilsiú in éineacht leis an Tuarascáil Speisialta.
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ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN (Míreanna I-VII) 

Freagraí ón gCoimisiún:  

I. Is díol sásaimh don Choimisiún an Tuarascáil Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le 

tacaíocht do réigiúin ghuail. 

Cé go bhfuil éagsúlacht shuntasach i luas an laghdaithe ar ghual ar fud na mBallstát, tá laghdú 
struchtúrach ag teacht cheana féin ar tháirgeadh príomhúil breoslaí iontaise soladacha sna 27 
mBallstát ó bhí na 1990ídí ann ar a laghad. Tá éabhlóid allmhairí breoslaí iontaise soladacha cosúil 
le héabhlóid an táirgthe phríomhúil, is é sin le rá go bhfuil sé seasta nó ag laghdú. Ar leibhéal 
Bhallstáit uile an Aontais, tá athsholáthar breoslaí intíre go breoslaí iontaise soladacha allmhairithe 
imeallach sa chás is fearr. 

Le blianta beaga anuas, aithnítear go bhfuil céimniú amach an ghuail ríthábhachtach san aistriú 
chuig Eoraip aeráidneodrach faoi 2050, agus aithnítear go sonrach sa Chomhaontú Glas don Eoraip 
nach féidir aon duine ná aon áit a fhágáil ar lár.  

II. Chuir cistí an bheartais chomhtháthaithe, cistí lena ndírítear ar éagothromaíochtaí san Eoraip a 

laghdú agus ar chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chothú, go mór le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais.  Mar sin féin, ní raibh ‘aistriú socheacnamaíoch agus aistriú 
fuinnimh’ na réigiún guail ina sprioc shonrach den chreat dlíthiúil a bhí mar bhonn taca le cistí an 
bheartais chomhtháthaithe 2014-2020.  

Ar an taobh eile, an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) EUR 19.3 billiún, a tugadh isteach mar chuid de 
chistí an bheartais chomhtháthaithe 2021-2027, tá sé tiomnaithe go sonrach chun tacaíocht a 
thabhairt do na réigiúin agus do na daoine atá chun aghaidh a thabhairt ar na tionchair shóisialta, 
fostaíochta, eacnamaíocha agus chomhshaoil is mó de chuid an aistrithe chuig geilleagar 
aeráidneodrach an Aontais faoi 2050. 

III. Ní raibh aon chuspóir sonrach i mbunús dlí an bheartais chomhtháthaithe 2014-2020 a mhéid 

a bhaineann le tacaíocht d’aistriú fuinnimh na réigiún guail agus, ar bhonn níos ginearálta, ní raibh 
aon fhoráil shonrach ann maidir le réigiúin ghuail. Ní raibh aon oibleagáid ar na Ballstáit caitheamh 
le réigiúin ghuail ar bhealach ar leith nuair a rinneadh cláir 2014-2020 a chaibidliú. Ina theannta 
sin, tá sé de cheart ag na Ballstáit a meascán fuinnimh agus, dá bhrí sin, scair na mbreoslaí 
iontaise a shainiú, ar choinníoll go gcomhlíonann siad a n-oibleagáidí dlíthiúla. 

IV. Cé gurb é ról Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) poist a chruthú, is é Ciste Sóisialta 

na hEorpa (CSE) príomhionstraim an Aontais chun tacú le deiseanna fostaíochta agus scileanna 
daoine.  

V. Cuirtear an gá atá le réigiúin ghuail, móna agus scealla ola chomh maith le réigiúin atá dian ar 

charbón san áireamh go hiomlán i gclársceidealú CUAC.  

Beartaíodh CUAC ar dtús le EUR 8.45 billiún, agus i bhfianaise na ndúshlán socheacnamaíoch mór a 
bhaineann leis an aistriú i gcomhthéacs téarnaimh tar éis na paindéime, tugadh EUR 10.87 billiún 
breise faoi Next Generation EU, chun méid iomlán EUR 19.3 billiún a bhaint amach. Ceaptar 
infheistíochtaí CUAC go sonrach chun tacú leis na réigiúin agus na críocha is mó a ndéanann an 
t-aistriú difear dóibh agus déantar iad a chomhlánú le hinfheistíochtaí faoin tSaoráid Téarnaimh 
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agus Athléimneachta lena dtacaítear leis an aistriú éifeachtach chuig an aeráidneodracht sa 
chomhthéacs eacnamaíoch dúshlánach atá ann faoi láthair. 

VII. Glacann an Coimisiún leis na moltaí. 

RÉAMHRÁ (Míreanna 1-21) 

Freagraí ón gCoimisiún: 

16. Tá dhá chuspóir ag Teachtaireacht REPowerEU, a glacadh i mí an Mhárta 2022, is iad sin, sna 

míonna amach romhainn, spleáchas ar allmhairí breosla iontaise ón Rúis a laghdú maidir le gás, ola 
agus gual, agus, sna blianta amach romhainn, spleáchas ar na breoslaí iontaise allmhairithe uile a 
laghdú trí dhlús a chur le seachadadh an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Dá bhrí sin, sa 
ghearrthéarma, d’fhéadfadh roinnt Ballstát machnamh a dhéanamh ar an saolré atá ag gléasraí 
gualbhreoslaithe atá ann cheana a athoscailt nó a shíneadh mar réiteach don ‘gheimhreadh amach 
romhainn’ mar chúiteamh ar ghanntanais soláthair gáis. Chiallódh sé sin go gcoinneofaí na gléasraí 
sin ar líne agus go mbeadh siad réidh chun cur le táirgeadh cumhachta i gcás buaicéilimh – dá bhrí 
sin, ní bheidís á n-úsáid ach ar feadh cúpla uair an chloig. Mar sin féin, ní chuirfidh sé sin moill ar 
an aistriú chuig foinsí in-athnuaite, ná ní imeoidh sé ó chonair fhoriomlán 2030 agus 2050 an 
Aontais.  Ní thugtar le tuiscint leis ach go bhféadfadh sé go mbeadh gá leis an ngual go 
gearrthéarmach chun aon bhearna a d’fhéadfadh a bheith ann i soláthairtí gáis a chumhdach.  

19. Cé nach bhfuil aon chlár tiomnaithe ann do réigiúin ghuail go háirithe, luaitear sa tuarascáil, 

mar is ceart, go bhféadfadh na réigiúin sin tairbhe a bhaint as cistí atá ann cheana amhail CFRE, 
CSE agus an Ciste Comhtháthaithe, ní hamháin in 2014-2020 ach sna blianta roimhe sin freisin.  

Meastar gur thart ar EUR 32 bhilliún na hacmhainní a d’fhéadfadh a bheith ar fáil chun rannchuidiú 
le fás agus poist i réigiúin ghuail an Aontais in 2014-2020, maidir leis na 18 réigiún phíolótacha 
den Tionscnamh le haghaidh réigiúin ghuail atá i mbun aistrithe in ocht mBallstát de chuid an 
Aontais1.  
 
Thairis sin, tá deiseanna cistiúcháin eile ann, amhail na deiseanna faoin gclár LIFE, faoin gCiste 
Eorpach um Choigeartú don Domhandú, faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus faoin 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe. Ina theannta sin, bhí tionscnaimh Comhphobail 
shonracha ann amhail RECHAR san am a chuaigh thart2. 

RAON FEIDHME AGUS CUR CHUIGE AN INIÚCHTA 
(Míreanna 22-25)  

Gan aon fhreagra ón gCoimisiún.  

                                                 
1 Ardán Sonraí Oscailte, Beartas comhtháthaithe lena dtugtar tacaíocht don Aontas Fuinnimh | Sonraí |Cistí 

Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (europa.eu) 

2 Tionscnamh Comhphobail maidir le hathrú eacnamaíoch limistéar mianadóireachta guail, Tionscnaimh 
Comhphobail maidir le hathrú eacnamaíoch limistéar mianadóireachta guail, 1994-1997 | Clár | REG | 
CORDIS | An Coimisiún Eorpach (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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BARÚLACHA (Míreanna 26-56) 

Freagraí ón gCoimisiún: 

34. Níl ceanglas dlíthiúil ann fós ‘straitéis shocheacnamaíoch nó straitéis aistrithe fuinnimh’ a 

ullmhú ar leibhéal na réigiún guail. Mar sin féin, ní mór do na réigiúin a bhaineann tairbhe as CUAC 
Pleananna Críochacha um Aistriú Cóir (PCACanna) a tharraingt suas anois, pleananna lena leagtar 
amach an t-aistriú agus a thionchair ina réigiúin féin. Ba cheart tuairisc a bheith i ngach PCAC ar an 
bpróiseas aistrithe ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear amlíne maidir leis na céimeanna aistrithe 
tábhachtacha i dtreo spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 agus i dtreo sprioc aeráidneodrachta 
2050. Ba cheart na céimeanna sin a bheith comhsheasmhach leis na Pleananna Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide agus leis na Straitéisí Náisiúnta Fadtéarmacha, go háirithe na 
hinfheistíochtaí atá beartaithe, tráthchlár na gcéimeanna aistrithe tábhachtacha, rannchuidiú le 
spriocanna náisiúnta, na cuspóirí atá le baint amach agus na gníomhaíochtaí atá le déanamh maidir 
leis an aistriú cóir. Ní mór do PCACanna fianaise shoiléir a léiriú maidir le próiseas aistrithe agus a 
thionchar ar leibhéal na críche lena mbaineann go gairid amach anseo (faoi 2030 nó roimhe sin). 

36. Cé gurb é ról CFRE poist a chruthú, is é CSE príomhionstraim an Aontais chun tacú le 

deiseanna fostaíochta agus scileanna daoine. Sna réigiúin a cuireadh san áireamh san iniúchadh, 
thacaigh agus chabhraigh CSE le hoibrithe ar scaoileadh leo deiseanna fostaíochta nua a aimsiú. Ar 
fud an Aontais, d’éirigh le 4.4 milliún rannpháirtí post a fháil a bhuí le tacaíocht CSE lena n-áirítear i 
bpoist a bhí ann cheana nó i bpoist nuachruthaithe. Le CUAC nuachruthaithe, tugtar le chéile an 
bhéim ar phoist a chruthú agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine, atá á chur in oiriúint do 
riachtanais shonracha na réigiún is mó a ndéanann an t-aistriú aeráide difear dóibh. 

43. Tá ról bunúsach ag cistiú poiblí maidir le coigilteas fuinnimh a spreagadh ar fud an Aontais i 

gcomhréir le spriocanna an Aontais agus tá sé ina phríomhcheann feadhna chun infheistíochtaí 
maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus a ghiaráil.  

Sa staidéar ón gCoimisiún dá dtagraítear ag CIE, ní chumhdaítear ach coigilteas fuinnimh in 2014-
2017 atá incháilithe faoi Airteagal 7 den Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh. 

45. Chuir an tAontas CUAC ar bun mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip, straitéis an 

Aontais maidir leis an aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach, agus tá sé mar aidhm leis gan aon 
réigiún a fhágáil ar lár san aistriú. Don tréimhse 2021-2027, le CUAC leithdháiltear EUR 19.3 billiún 
(i bpraghsanna reatha) chun cabhrú leis na réigiúin sin is mó atá thíos leis an aistriú chuig 
aeráidneodracht, trí thionchair shocheacnamaíocha an aistrithe a mhaolú. Rachaidh sé sin chun 
tairbhe do réigiúin atá ag brath ar tháirgeadh breoslaí iontaise (amhail gual, lignít, móin agus 
scealla ola) le haghaidh úsáid fuinnimh, ach rachaidh sé chun tairbhe freisin do réigiúin atá spleách 
ar thionscail atá dian ar charbón (amhail cruach, stroighin nó ceimiceáin).  

Chun rochtain a fháil ar thacaíocht CUAC, chomh maith leis an dá cholún eile den Sásra um Aistriú 
Cóir, ní mór do na Ballstáit PCACanna a bhunú a ghlacfar mar aon lena gcláir beartais 
chomhtháthaithe, lena gcumhdaítear cistí an bheartais chomhtháthaithe uile (Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), an Ciste Comhtháthaithe (CC), Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (SCE+), 
agus an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC)). Chuir an Coimisiún an tArdán um Aistriú Cóir ar bun i mí an 
Mheithimh 2020 chun tacú le gach páirtí leasmhar an Sásra um Aistriú Cóir a úsáid. 

Mar sin féin, sular cruthaíodh CUAC, rannchuidigh cistí an bheartais chomhtháthaithe le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh 2030 agus 2050 a chur chun feidhme, le caiteachas aeráide 24 % i gcistí an 
bheartais chomhtháthaithe agus thart ar EUR 20 billiún ar chaiteachas fuinnimh inbhuanaithe. Ina 



 

5 

theannta sin, d’infheistigh cláir an bheartais chomhtháthaithe 2014-2020 i raon leathan réimsí 
lena gcuirtear le fás agus poist i réigiúin uile an Aontais, lena n-áirítear na réigiúin ghuail. I ndáil 
leis sin, bhain na Ballstáit agus na réigiúin úsáid freisin as na cistí a bhí ar fáil dóibh chun 
rannchuidiú leis an tionscnamh maidir le Réigiúin Ghuail i mbun Aistrithe, a sheol an Coimisiún in 
2017 mar chuid den phacáiste ‘Fuinneamh Glan do gach Eorpach’. Anuas air sin, tacaíonn an 
tAontas freisin le haistriú na réigiún guail trí fhostaíocht, scileanna agus beartais shóisialta i 
gcomhréir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, mar shampla trí thionscnaimh reachtacha agus 
neamhreachtacha, amhail an Moladh ón gComhairle maidir le haistriú cothrom i dtreo 
aeráidneodrachta (arna ghlacadh d’aon toil ag airí EPSCO3 an 16 Meitheamh 2022).  

Mar sin féin, ní raibh ‘aistriú socheacnamaíoch agus aistriú fuinnimh’ na réigiún guail ina sprioc 
shonrach den chreat dlíthiúil a bhí mar bhonn taca le cistí an bheartais chomhtháthaithe 2014-
2020, agus ní raibh oibleagáid ar na Ballstáit caitheamh le réigiúin ghuail ar bhealach sonrach 
tráth a ndearnadh cistí an bheartas comhtháthaithe 2014-2020 a chaibidliú. 

46. Bhí togra CUAC i gcomhréir le torthaí an chomhairliúcháin phoiblí maidir le buiséad 

fadtéarmach AE tar éis 2020 i réimse an chomhtháthaithe agus leis an measúnú tionchair a 
rinneadh chun críocha an rialacháin maidir le CFRE agus CC. Léiríodh sa togra ionchais institiúidí eile 
an Aontais — Parlaimint na hEorpa, Coiste na Réigiún agus an Chomhairle Eorpach, institiúidí a 
d’iarr aghaidh a thabhairt ar na tionchair ar oibrithe agus ar phobail a ndéanann an t-aistriú chuig 
geilleagar aeráidneodrach difear dóibh le haghaidh aistrithe atá cothrom agus cóir go sóisialta i 
gcur chun feidhme Chomhaontú Pháras. Cumhdaítear an measúnú ar na riachtanais chistiúcháin 
freisin i nDoiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin ‘Riachtanais Téarnaimh na hEorpa a 
Shainaithint’, a foilsíodh mar chuid de thogra athbhreithnithe CAI. 

47. Baineann PCACanna le tréimhse chlársceidealaithe 2021-2027. Cuireann an Coimisiún i 

dtábhacht go bhfuil formheas PCACanna faoi réir achoimre shoiléir ar phróiseas an aistrithe i dtreo 
geilleagar aeráidneodrach ar an leibhéal náisiúnta, agus a thionchair ar leibhéal na críche. 

Mar fhreagairt ar an gcruatan agus ar an suaitheadh sa mhargadh fuinnimh domhanda a tharla 
mar gheall ar ionradh na Rúise ar an Úcráin, thíolaic an Coimisiún Eorpach Plean REPowerEU. Is 
plean é REPowerEU chun fuinneamh a choigilt, fuinneamh glan a tháirgeadh, agus soláthairtí 
fuinnimh na hEorpa a éagsúlú. I gcomhthéacs Theachtaireacht REPowerEU, d’admhaigh an 
Coimisiún go bhféadfadh sé go mbeadh ar na Ballstáit gual a úsáid ar feadh tréimhse níos faide 
chun an spleáchas ar bhreoslaí iontaise na Rúise a laghdú go gasta agus neamhspleáchas fuinnimh 
na hEorpa a mhéadú ó sholáthróirí neamhiontaofa agus ó bhreoslaí iontaise luaineacha, agus dlús 
á chur ag an am céanna leis an aistriú chuig fuinneamh glan agus athléimneacht an chórais 
fuinnimh ar fud an Aontais á méadú. Cé go n-aithníonn REPowerEU bearta gearrthéarmacha 
riachtanacha, iarrann sé dlús láidir a chur le glacadh foinsí in-athnuaite fuinnimh mar bhealach 
chun allmhairí a laghdú go tapa agus spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 agus 2050 á mbaint 
amach ag an am céanna. 

52. Tá plean ag formhór na mBallstát deireadh a chur de réir a chéile le mianadóireacht ghuail nó 

tá sé beartaithe acu déanamh amhlaidh sula gcuirfidh siad deireadh de réir a chéile le gléasraí 
cumhachta gualbhreoslaithe ós rud é go bhfuil tionchair chomhshaoil níos diúltaí ag baint le 
mianadóireacht ghuail agus nach bhfuil sí costéifeachtach. Tá sé beartaithe deireadh a chur de réir 
a chéile le gléasraí cumhachta guail i bhformhór na mBallstát ach ar bhealach níos céimsí, agus sin 
an chúis a mbeidh ar allmhairí guail ionadú a dhéanamh ar ghual áitiúil ar feadh tamaill. 

                                                 
3 Foirmíocht na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí 
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CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ (Míreanna 57-63) 

Freagraí ón gCoimisiún: 

57. Ní raibh aon chuspóir sonrach i mbunús dlí an bheartais chomhtháthaithe 2014-2020 a mhéid 

a bhaineann le tacaíocht d’aistriú fuinnimh na réigiún guail agus, ar bhonn níos ginearálta, ní raibh 
aon fhoráil shonrach ann maidir le réigiúin ghuail. Ní raibh aon oibleagáid ar na Ballstáit caitheamh 
le réigiúin ghuail ar bhealach ar leith nuair a rinneadh cláir 2014-2020 a chaibidliú. Ina theannta 
sin, tá sé de cheart ag na Ballstáit a meascán fuinnimh agus, dá bhrí sin, scair na mbreoslaí 
iontaise a shainiú, ar choinníoll go gcomhlíonann siad a n-oibleagáidí dlíthiúla. 

58. Bhí sonraí in easnamh maidir le rannpháirtíocht oibrithe ar scaoileadh leo i gcúrsaí oiliúna arna 

gcistiú ag an Aontas ós rud é nach raibh aon cheanglas dlíthiúil ann sonraí a bhailiú maidir le 
rannpháirtíocht an ghrúpa shonraigh sin (tá sonraí maidir le rannpháirtíocht ar fáil ar bhealach eile). 

60. Cé go bhfuil baint ag infheistíochtaí CFRE le cruthú post, is é CSE príomhionstraim an Aontais 

chun tacú le deiseanna fostaíochta agus scileanna daoine. Tá ról bunúsach ag cistiú poiblí maidir le 
coigilteas fuinnimh a spreagadh ar fud an Aontais i gcomhréir le spriocanna an Aontais agus tá sé 
ina phríomhcheann feadhna chun infheistíochtaí maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus 
a ghiaráil. 

61. Bhí togra CUAC i gcomhréir le torthaí an chomhairliúcháin phoiblí maidir le buiséad 

fadtéarmach AE tar éis 2020 i réimse an chomhtháthaithe agus leis an measúnú tionchair a 
rinneadh chun críocha an rialacháin maidir le CFRE agus CC. Léiríodh sa togra ionchais institiúidí eile 
an Aontais — Parlaimint na hEorpa, Coiste na Réigiún agus Comhairle an Aontais Eorpaigh, 
institiúidí a d’iarr aghaidh a thabhairt ar na tionchair ar oibrithe agus ar phobail a ndéanann an 
t-aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach difear dóibh le haghaidh aistrithe atá cothrom agus cóir 
go sóisialta i gcur chun feidhme Chomhaontú Pháras.  

Cuirtear an gá atá le réigiúin ghuail, móna agus scealla ola chomh maith le réigiúin atá dian 

ar charbón san áireamh go hiomlán i gclársceidealú CUAC. 

Moladh 1 – Seiceáil a dhéanamh go n-úsáidtear an Ciste um 

Aistriú Cóir go héifeachtach agus go héifeachtúil chun 

tionchar socheacnamaíoch an aistrithe chuig 

aeráidneodracht i réigiúin ar mór a lorg guail agus carbóin a 

laghdú  

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Moladh 2 – Dea-chleachtais a roinnt maidir le hastaíochtaí 

meatáin a thomhas agus a bhainistiú  

Glacann an Coimisiún leis an moladh.  

Braitheann ábhar an Rialacháin a bheidh ann amach anseo ar thoradh an nós imeachta reachtaigh 
agus is toradh é ar chinneadh a rinne reachtóir an Aontais maidir leis an togra a rinne an Coimisiún. 
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