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(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC freisin uas-
sciliú, athsciliú, oiliúint agus seirbhísí 
comhairleoireachta agus seirbhísí 
tacaíochta eile do na hoibrithe agus 
cuardaitheoirí poist, go háirithe mná, a n-
imrítear tionchar orthu, agus é mar aidhm 
leis sin cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint 
do dheiseanna nua fostaíochta agus 
cáilíochtaí nua atá oiriúnach don 
gheilleagar glas a bhaint amach, chomh 
maith le cúnamh a thabhairt do 
chuardaitheoirí poist i gcuardach poist agus 
iad a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair. Ba cheart cur chun cinn an 
chomhtháthaithe shóisialta a bheith ina 
threoirphrionsabal chun tacaíocht a chur 
ar fáil faoi CUAC. Thairis sin, ba cheart 
bearta chun maolú a dhéanamh ar fho-
iarsmaí sóisialta an aistrithe, amhail ardú 
ar chostais tithíochta agus fuinnimh do 
ghrúpaí ísealioncaim, a chuimsiú in 
CUAC.
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(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 

(12) Chun éagsúlú eacnamaíoch agus 
ationtú i gcríocha a mbíonn tionchar ag an 
aistriú orthu a fheabhsú, ba cheart do 
CUAC tacaíocht a sholáthar d’infheistíocht 
inbhuanaithe agus tháirgiúil in FBManna, 
micrifhiontair agus fiontraithe, fiontair 
shóisialta agus comharchumainn chun 
cabhrú leo a gcuid gníomhaíochtaí gnó a 
atreorú agus deiseanna nua a chruthú. Ba 
cheart infheistíocht tháirgiúil a thuiscint 
mar infheistíocht i gcaipiteal seasta nó 
sócmhainní neamhábhartha fiontar, i 
bhfianaise earraí agus seirbhísí a 
tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis 
an oll-infheistíocht, le huas-scálú agus le 
fostaíocht inbhuanaithe. Ba cheart 
infheistíocht inbhuanaithe a thuiscint 
mar infheistíocht de réir bhrí phointe (17) 
d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 
2019/2088 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle13a. Níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach leanfaidh athlonnú 
astu nó nach dtarlóidh siad mar gheall ar 
athlonnú. Ba cheart sásra le haghaidh 
scagadh inbhuanaitheachta a chur i 
bhfeidhm chun a chinneadh an bhfuil 
aon drochthionchair chomhshaoil, 
aeráide nó shóisialta acu. Ba cheart 
infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá 
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dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an 
Aontais maidir le státchabhair mar a 
leagtar amach in Airteagal 107 agus in 
Airteagal 108 CFAE a chomhlíonadh 
agus, go háirithe, ba cheart tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla de chuid fiontar 
nach FBManna iad a bheith teoranta 
d’fhiontair atá lonnaithe i limistéir atá 
ainmnithe mar limistéir fhóirithinte chun 
críocha phointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE.

ann cheana, lena n-áirítear iad sin a 
chumhdaítear faoi Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a cheadú 
má rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 agus má théann siad 
cuid mhaith faoi bhun na dtagarmharcanna 
ábhartha a bhunaítear don leithdháileadh 
saor in aisce faoi Threoir 2003/87/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle14 agus má dhéantar líon 
suntasach post a chosaint mar thoradh 
orthu. Ba cheart réasúnú dá réir a thabhairt 
le haon infheistíocht den sórt sin sa phlean 
críochach um aistriú cóir ábhartha, agus ba 
cheart don infheistíocht a bheith 
inbhuanaithe agus comhréireach leis an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as agus le bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta fuinnimh. Níor cheart go 
mbeadh sé mar aidhm ag CUAC ach tacú 
le hinfheistíochtaí a bhaineann leis an 
aistriú aeráide, arb infheistíochtaí iad atá 
inmharthana sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma agus a sholáthróidh 
breisluach don chríoch lena mbaineann. 
Ba cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit faireachán a dhéanamh ar 
inmharthanacht infheistíochtaí a 
dhíorthaítear ó CUAC ar bhonn 
leanúnach.

_________________ _________________
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).
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