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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

i ndáil le Straitéis an Aontais maidir le Comhtháthú Córas Fuinnimh
(2020/xxxx(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 194 de,

– ag féachaint do Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide an 12 Nollaig 2015,

– ag féachaint do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 7 na Náisiún Aontaithe maidir le 
rochtain ar fhuinneamh inacmhainne, iontaofa, inbhuanaithe agus nua-aimseartha a 
áirithiú do chách,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2018 dar teideal Une 
planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat [Pláinéad Glan do 
Chách – Fís straitéiseach fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh rathúil, nua-
aimseartha, iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de] (COM(2018)0773),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 dar teideal Le pacte 
vert pour l’Europe [an Comhaontú Glas don Eoraip] (COM(2019)0640),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 dar teideal Une 
stratégie européenne pour les données [Straitéis Eorpach maidir le Sonraí] 
(COM(2020)0066),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal Une 
nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [Straitéis thionsclaíoch nua don Eoraip] 
(COM(2020)0102),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Iúil 2020 dar teideal Alimenter en 
énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du 
système énergétique [Geilleagar aeráidneodrach a chumhachtú: Straitéis an Aontais 
Eorpaigh maidir le Comhtháthú Córas Fuinnimh] (COM(2020)0299),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 
Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, 
améliorer la qualité de vie [Rabharta athchóirithe don Eoraip: Glasú na bhfoirgneamh 
seo againne, cruthú post agus feabhsú na cáilíochta saoil] (COM(2020)0662),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 
Une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane [Straitéis an Aontais 
Eorpaigh maidir le Laghdú Astaíochtaí Méatáin] (COM(2020)0663),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 ar Staid an 
Aontais Fuinnimh (COM(2020)0950),
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– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 ar a bhfuil 
bainte amach a mhéid a bhaineann le hiomaíochas san fhuinneamh glan 
(COM(2020)0953),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 ar a bhfuil 
bainte amach a mhéid a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh (COM(2020)0954),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 ar a bhfuil 
bainte amach in earnáil an fhuinnimh inathnuaite (COM(2020)0952),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 
praghsanna agus costais fuinnimh san Eoraip (COM(2020)0951),

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 25 Meitheamh 2019 maidir le todhchaí na 
gcóras fuinnimh san Aontas Fuinnimh d’fhonn an t-aistriú fuinnimh a áirithiú agus 
d’fhonn cuspóirí fuinnimh agus aeráide as seo go 2030 agus dá éis a bhaint amach,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 12 Nollaig 2019,

– ag féachaint don Tionscnamh Hidrigine a sheol Uachtaránacht na hOstaire ar an 
gComhairle in Linz an 17 agus 18 Meán Fómhair 2018,

– ag féachaint don Tionscnamh um Bonneagar Gáis Inbhuanaithe agus Cliste don Eoraip 
a sheol Uachtaránacht na Rómáine ar an gComhairle i mBúcairist an 1 agus 
2 Aibreán 2019,

– ag féachaint do Threoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena 
ndéantar athstruchtúrú ar chreat an Chomhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar 
tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas,

– ag féachaint do Threoir 2006/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
6 Meán Fómhair 2006 maidir le ceallraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí dramhaíola 
agus taisc-cheallraí dramhaíola agus lena n-aisghairtear Treoir 91/157/CEE,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-
Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena 
leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2009,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, 
lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010, a bhfuil athbhreithniú á 
dhéanamh air faoi láthair,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
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5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don 
leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 559/2014 ón gComhairle an 6 Bealtaine 2014 
lena mbunaítear Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin 2,

– 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 28 Samhain 2019 maidir le Comhdháil 2019 na Náisiún 
Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide, i Maidrid, an Spáinn (COP 25)3,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip4,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (A9-0000/2020),

A. de bhrí gur fhormhuinigh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 
cuspóir go ndéanfaí geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 
2050;

B. de bhrí gur fhormhuinigh an Pharlaimint an sprioc go ndéanfaí laghdú 60 % ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030;

C. de bhrí gurb é atá i gceist le comhtháthú córais fuinnimh pleanáil agus feidhmiú 
comhordaithe na n-iompróirí fuinnimh agus an bhonneagair ar fad atá nasctha leis na 
tomhaltóirí deiridh;

D. de bhrí gur féidir, a bhuí le comhtháthú córas fuinnimh, na costais a bhíonn ann do na 
húdaráis Eorpacha agus do shaoránaigh na hEorpa a choinneáil faoi bhun teorainneacha 
réalaíocha agus inghlactha;

1. ag tacú leis an treoir a leag an Coimisiún amach ina theachtaireacht i ndáil le straitéis 
maidir le comhtháthú córas fuinnimh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a 
áirithiú go ndéanfar í a chur chun feidhme gan mhoill agus de mheon na 
dlúthpháirtíochta; ag spreagadh na hearnála príobháidí a cion a dhéanamh le go mbeidh 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0217.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0078.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0079.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
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rath uirthi;

2. á chreidiúint gur féidir lena leithéid de straitéis a bheith ina cuidiú leis an Aontas a 
chuid spriocanna aeráide a bhaint amach agus, san am céanna, inrochtaineacht an 
fhuinnimh agus slándáil an tsoláthair fuinnimh a chaomhnú trí chóras éifeachtúil, 
comhtháite, athléimneach, cliste agus dícharbónaithe a fhorbairt;

Optamú agus dícharbónú córas fuinnimh

3. á athdheabhrú go dtacaíonn sí le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh agus á 
athdhearbhú gurb é an fuinneamh nach n-ídítear an fuinneamh is inbhuanaithe;

4. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil dul chun cinn leordhóthanach déanta ag na 
Ballstáit, faoi mar a chuirtear in iúl sa tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le 
héifeachtúlacht fuinnimh; ag spreagadh an Choimisiúin spriocanna níos uaillmhianaí a 
mholadh, agus aird á tabhairt ar a cuid moltaí mar chuid de phróiseas rialachais an 
aontais fuinnimh; á chur in iúl gur díol sásaimh di, i ndáil leis sin, an straitéis le 
haghaidh rabharta athchóirithe;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún prionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh a leathnú chun an 
slabhra luacha ina iomláine agus an uile úsáid deiridh a chuimsiú leis; á thabhairt chun 
suntais go bhfuil acmhainneacht ag gabháil le ciorclaíocht agus athúsáid dramhaíola, 
fuinnimh agus fuíollteasa ó phróisis thionsclaíocha, ó fhoirgnimh agus ó lárionaid 
sonraí; ag tarraingt aird ar nuachóiriú an téimh ceantair, ar féidir leis ról suntasach a 
imirt maidir le dícharbónú teasa; ag cur béim ar acmhainneacht na n-uirlisí digiteacha a 
mhéid a bhaineann le bainistiú cliste fuinnimh;

6. á mheabhrú gurb amhlaidh, chun an t-aistriú fuinnimh a thabhairt i gcrích, go mbeidh gá 
le hinfheistíochtaí bonneagair is ionann agus méid idir EUR 520 billiún agus 
EUR 575 bhilliún in aghaidh na bliana; á iarraidh ar an gCoimisiún critéir le haghaidh 
infheistíochtaí inbhuanaithe a fhorbairt i gcomhréir iomlán leis na spriocanna aeráide 
agus comhtháthaithe;

7. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé measúnú ex ante a dhéanamh ar an ngá atá 
le bonneagar nua giniúna, tarchurtha, dáileacháin agus tiontaithe agus an gá sin a thuar, 
chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as i ngeilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus chun a inmharthanacht eacnamaíoch a áirithiú;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún leas a bhaint as an athbhreithniú ar Rialachán (AE) Uimh. 
347/2013 maidir bonneagar tras-Eorpach fuinnimh mar dheis chun comhtháthú córas 
fuinnimh a áireamh ar chuspóirí an Rialacháin agus i bpleanáil forbartha gréasáin 10 
mbliana;

9. á iarraidh go ndéanfar fuinneamh inathnuaite agus dícharbónaithe a úsáid go forleathan; 
ag spreagadh an Choimisiúin spriocanna níos uailllmhianaí a mholadh chun sciar an 
fhuinnimh sin i nginiúint fuinnimh, tionscal trom, iompar, tógáil, téamh agus fuarú a 
mhéadú;

10. á chur in iúl gur díol sásaimh di an Straitéis Eorpach maidir le Hidrigin; á chreidiúint 
gur féidir le hidrigin inathnuaite agus dícharbónaithe a bheith ina chuidiú le laghdú a 



PR\1215105GA.docx 7/12 PE658.868v01-00

GA

dhéanamh ar astaíochtaí seasmhacha ó phróisis thionsclaíocha agus iompar trom nach 
féidir a dhícharbónú trí úsáid a bhaint as leictreachas saor ó charbón; á mheabhrú freisin 
gur gá táirgeadh hidrigine atá ann cheana a dhícharbónú;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún an oibleagáid ar na Ballstáit a leagtar síos i dTreoir (AE) 
2018/2001 ráthaíochtaí tionscnaimh a thabhairt i leith gáis ísealcharbóin agus gáis saor 
ó charbóin agus i leith foinsí inathnuaite fuinnimh;

12. á áitiú gur gá dlús a chur leis an taighde agus an fhorbairt a dhéantar ar 
theicneolaíochtaí chun CO2 a ghabháil, a stóráil agus a athúsáid;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún spriocanna uaillmhianacha a mholadh chun iompar de 
bhóthar, muiriompar, iompar d’iarnród agus aeriompar a dhícharbónú; á chur in iúl gur 
díol sásaimh di fógra an Choimisiúin maidir le milliún pointe luchtaithe a bheith á n-
imlonnú le haghaidh feithiclí leictreacha; á thabhairt chun suntais gur gá na gréasáin 
leictrithe a oiriúnú d’fhlít feithiclí na hEorpa;

Cothromú córas fuinnimh

14. ag tabhairt dá haire gur casta fós a bheidh sé, i ngeall ar mheascán giniúna atá ag éirí 
níos díláraithe agus níos inathnuaite i gcónaí, cothromaíocht idir na gréasáin 
leictreachais a choinneáil agus pointí buaicéilimh agus buaictháirgthe a bhainistiú; á 
mheabhrú go bhfuil sé de shaoirse i gcónaí ag na Ballstáit a meascán fuinnimh a 
chinneadh, agus go bhfuil éagsúlacht sa mheascán fuinnimh bunriachtanach chun 
slándáil an tsoláthair fuinnimh a áirithiú;

15. ag cur béim ar an ngá le laghdú a dhéanamh ar na bacainní rialála, le feabhas a chur ar 
an rochtain ar chaipiteal agus le tacú tuilleadh le tionscadail stórála fuinnimh feadh na 
líonraí tarchurtha agus dáileacháin agus freisin ar láithreáin tomhaltais;

16. á mheabhrú gur féidir le hidrigin ghlas ról a imirt maidir le heangacha a chothromú trí 
leas a bhaint as aon bharrachas táirgthe leictreachais inathnuaite;

17. á mheabhrú a thábhachtaí atá idirnaisc agus comhar idir oibreoirí gréasán; á chur in iúl 
gur díol sásaimh di gur bunaíodh lárionaid réigiúnacha comhordaithe faoi Rialachán 
(AE) 2019/943;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar bhealaí éagsúla le forbairt margaidh Eorpaigh 
do sholúbthacht éilimh a spreagadh tuilleadh;

19. á chur i bhfáth gur gá an t-éileamh ar fhuinneamh a thuar ar bhealach níos fearr chun 
córas fuinnimh atá níos díláraithe agus atá comhtháite ar bhealach níos fearr a bhaint 
amach; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis an méid sin, go bhfuil ról ríthábhachtach ag 
sonraí staidrimh agus meitéareolaíocha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
margadh inmheánach a fhorbairt le haghaidh teicneolaíochtaí digiteacha fuinnimh;

Inrochtaineacht fuinnimh a áirithiú don uile thomhaltóir

20. á mheabhrú gurb é is príomhchuspóir le gníomhaíocht an Aontais i réimse an fhuinnimh 
dea-fheidhmiú an mhargaidh a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún na leasuithe is gá ar 
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an reachtaíocht a mholadh chun cearta comhionanna a áirithiú don uile thomhaltóir agus 
chun comharthaí praghais neamhshaofa a áirithiú, lena léirítear fíorchostas an 
fhuinnimh agus an méid a rannchuidíonn sé le dícharbónú an gheilleagair; á chur in iúl 
gur díol sásaimh di an t-athbhreithniú ar Threoir 2003/96/CE;

21. á chreidiúint gur gá tomhaltóirí fuinnimh a spreagadh le bheith níos gníomhaí; á iarraidh 
ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na bacainní atá fós ar fhéintomhaltas, go 
háirithe i gcás tomhaltóirí tionsclaíocha;

22. á athdhearbhú go bhfuil sé d’acmhainneacht ag comhphobail fuinnimh agus ag 
micreangacha rochtain ar fhuinneamh níos inbhuanaithe a fhorbairt, go háirithe i gcás 
na limistéar iargúlta, na n-oileán agus na réigiún is foriomeallaí;

Ceannaireacht na hEorpa a áirithiú maidir le teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain

23. á athdhearbhú go bhfuil sé ar cheann de chuspóirí an aontais fuinnimh ár spleáchas ar 
allmhairí a laghdú; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur féidir cuidiú leis an 
gcuspóir sin a bhaint amach trí shineirgí a chruthú;

24. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé iomaíochas na dteicneolaíochtaí Eorpacha a leathnú 
chun uathriail an Aontais in earnáil straitéiseach an fhuinnimh a airithiú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún tacú le taighde agus nuálaíocht trí na cistí struchtúracha agus earnálacha 
éagsúla; á athdhearbhú go bhfuil an tAontas ina cheannaire domhanda i 
dteicneolaíochtaí tomhais satailíte astaíochtaí;

25. á chur in iúl gur díol sásaimh di na tionscnaimh le haghaidh slabhraí luacha 
straitéiseacha; á iarraidh go ndéanfar comhghuaillíocht a bhunú le haghaidh 
teicneolaíochtaí fuinnimh dhícharbónaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún FBManna a 
spreagadh le bheith rannpháirteach sna comhghuaillíochtaí sin chun go mbeidh níos mó 
Ballstát páirteach iontu;

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

Brollach

Is é an úsáid fhorleathan atá á baint as breoslaí iontaise ó aimsir na réabhlóidé tionsclaíche i 
leith, go háirithe san Eoraip, is bunús, den chuid is mó, leis an ngéarchéim aeráide atá ann faoi 
láthair. Dá bhrí sin, tá dlúthbhaint idir an t-aistriú fuinnimh agus sprioc an Aontais Eorpaigh 
maidir le haeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050. 

Tá an tuarascáil seo ag teacht go hiomlán leis an díospóireacht atá ar siúl le 10 mbliana anuas 
ar aistriú fuinnimh an Aontais Eorpaigh, rud atá ina bhunchloch dá bheartas maidir lena lorg ar 
an gcomhshaol a laghdú.

Is díol sásaimh leis an rapóirtéir an t-athrú perspictíochta maidir le córais fuinnimh a léirítear 
sa straitéis, atá ag teacht sna sála ar chruthú an aontais fuinnimh. Ní fhéachtar a thuilleadh ar 
an aistriú fuinnimh mar charnadh dúshlán ar leith, eadhon na dúshláin a bhaineann leis an 
táirgeadh leictreachais a dhícharbónú, leis an spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú, leis an 
éileamh sna hearnálacha is mó atá dian ar fhuinneamh a laghdú, etc. Ina áit sin, féachtar air mar 
fhorbairt córais lenar féidir earnálacha uile gheilleagar na hEorpa a dhícharbónú a bhuí leis na 
sineirgí arna gcruthú eatarthu féin agus freisin idir na Ballstáit. Is comhtháthú ilveciteora é 
comhtháthú córas fuinnimh. 

Optamú agus dícharbónú córas fuinnimh

Tá an rapóirtéir den tuairim gurb iad prionsabail an optamaithe agus na ciorclaíochta is bonn le 
comhtháthú córas fuinnimh. Go dtí seo, measadh go raibh na slabhraí luacha fuinnimh líneach, 
ó tháirgeadh fuinnimh anonn go dtí na húsáidí deiridh. Maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, arb 
í an prionsabal is bun le beartas fuinnimh na hEorpa í, bhí sí dírithe go heisiach, nach mór, ar 
roinnt úsáidí deiridh.

Ní bheidh an cur chuige sin leordhóthanach chun neodracht ó thaobh carbóin de a bhaint amach 
faoi 2050, arb é sin is aidhm leis an Aontas, mar is léir nach mbeimid in ann an t-éileamh ar fad 
atá againn a dhícharbónú má leanann sé de bheith seasta nó má thagann méadú air, fiú (go 
háirithe in earnáil an iompair). Dá bhrí sin, ní mór dúinn measúnú agus athmhachnamh a 
dhéanamh ar na bealaí a bhféadfaí barrfheabhas a chur ar ár gcuid fuinnimh i gcaitheamh a 
shaolré, óna ghiniúint anonn go dtí a aisghabháil agus a athúsáid, agus na bealaí sin a 
athcheapadh. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird gurb amhlaidh, i ngeall ar sciar na bhfoinsí inathnuaite a 
mhéadú, go dtiocfaidh laghdú ar ár lorg ar an gcomhshaol, ach ní hamháin sin cuirfear srian 
freisin le caillteanais fuinnimh i dtáirgeadh fuinnimh, ós rud é go bhfuil fachtóir fuinnimh 
phríomhúil foinsí inathnuaite níos ísle ná mar atá i gcás breoslaí iontaise. Mar sin féin, is gá 
infheistíocht nach beag a dhéanamh chun go n-úsáidfear fuinneamh inathnuaite ar bhonn 
forleathan, rud a fhágann, go bunúsach, gur gá dúinn fuinneamh, fiú fuinneamh inathnuaite, a 
shábháil chun go mbeidh an t-aistriú fuinnimh inacmhainne do gheilleagar agus saoránaigh an 
Aontais. 

Céim eile chun cinn maidir le gréasáin fuinnimh a dhéanamh éifeachtúil is ea an straitéis a 
thíolaic an Coimisiún, ach is beag an treallús atá inti. Measann an rapóirtéir go bhfuil 
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acmhainneacht shuntasach ag baint le hoptamú an bhonneagair ach gur beag an leas a baineadh 
aisti go fóill. Maidir le cur ar fáil bonneagair nua – lena n-áirítear bonneagar leictreachais, 
bonneagar tiontaithe agus bonneagar stórála – ní mór é a thuiscint ina iomláine, ar trína bhíthin 
a chruthaítear sineirgí nua idir earnálacha. Ar an gcúis sin, tá deis spéisiúil ag baint le hidrigin 
i gcás ina n-eascraíonn sí ó leictreachas saor ó charbón, mar is foinse nua d’fhuinneamh gásach 
atá níos inbhuanaithe é agus freisin is modh eile stórála agus solúbthachta é.

Ní mór tuilleadh ciorclaíochta a áireamh sa chur chuige nua sin. Maidir le táirgí díorthaithe ó 
phróisis thionsclaíocha agus talmhaíochta agus maidir le dramhaíl orgánach, ní mór iad a 
chóireáil mar fhoinsí fuinnimh ina gcáil sin. Ní mór a bheith in ann an fuíollteas arna astú ónár 
gcuid tionscal nó lárionad sonraí a athúsáid, trína stóráil nó trína tharraingt isteach an athuair i 
líonraí teasa, mar shampla. Is é sin le rá, ní mór naisc nua atá níos cothrománaí agus níos 
díláraithe a chruthú idir tomhaltóirí deiridh éagsúla fuinnimh, ionas gur lú a bheidh siad spleách, 
i ndeireadh báire, ar ghréasáin láraithe fuinnimh, atá níos deacra a dhícharbónú. Mar sin, is 
léiriú díreach é an cur chuige sin ar straitéis thionsclaíoch an Aontais;

Ar deireadh, tá an rapóirtéir ag féachaint ar bhealaí éagsúla chun dlús a chur le dícharbónú in 
earnálacha inar ríbheag an laghdú atá ag teacht ar an éileamh ar fhuinneamh, ar chúiseanna 
éagsúla. I roinnt earnálacha, amhail earnáil na tógála, ní leor go fóill na hiarrachtaí atá á 
ndéanamh maidir le héifeachtúlacht fuinnimh. Níl na roghanna malartacha ísealcharbóin in 
earnáil an iompair sách tarraingteach go fóill agus tá ag méadú i gcónaí ar an éileamh in 
ainneoin na n-iarrachtaí maidir le hilmhódúlacht agus leis an aistriú i dtreo modhanna nua 
iompair. Maidir leis an tionscal trom, tá infheistíochtaí i modhanna táirgthe níos inbhuanaithe 
ag éirí támáilte mar gheall ar an iomaíocht dhomhanda gan taise agus ar a ísle atá an praghas ar 
charbón. Ní mór na dúshláin sin a chur san áireamh ina n-iomláine mar is caochspotaí i gcónaí 
iad i straitéis an Aontais maidir le haeráidneodracht.

Cothromú córas fuinnimh

Tá dícharbónú an fhuinnimh faoi lán seoil cheana i líon mór reigiún de chuid na hEorpa, rud a 
fhágann gur féidir linn seasamh siar agus na deiseanna agus na dúshláin a ghabhann leis do 
chothromaíocht na ngréasán, go háirithe do chothromaíocht na n-eangach leictreachais, a 
thuiscint. Tiocfaidh méadú níos mó ar an mbuaicéileamh ar leictreachas de réir mar a thiocfaidh 
méadú ar an éileamh ar leictreachas in earnálacha amhail earnáil an iompair agus earnáil an 
téimh. Is féidir le comhtháthú córas fuinnimh a bheith ina chuidiú le réiteach a dhéanamh idir 
na pointí buaicéilimh sin agus táirgeadh a bheidh níos eadrannaí. Is réiteach é tiontú 
leictreachais ina hidrigin, mar shampla, chun barrachas a stóráil tráthanna buaictháirgthe. 

Thairis sin, is féidir le solúbthacht níos mó san éileamh a bheith ina tairbhe mhór a mhéid a 
bhaineann le gréasáin fuinnimh a bhainistiú. Is féidir leis na gréasáin a bheith ina dtús leis an 
tsolúbthacht sin. Beidh an digitiú agus teacht chun cinn réiteach lena ndéantar méideanna móra 
sonraí a chomhiomlánú, mar shampla, ríthábhachtach chun cothromaíocht na ngréasán a áirithiú 
ar bhonn fíor-ama. Maidir le táirgeadh, is díol sásaimh iad freisin ‘cúplaí digiteacha’ gléasraí 
cumhachta. 

Gan amhras, is mar gheall ar ghréasáin a bheith á nascadh a bheidh siad solúbtha agus 
athléimneach agus, mar sin, ní mór leanúint de na hiarrachtaí chun na hidirnaisc sin a fhorbairt. 
Measann an rapóirtéir freisin gur bunriachtanach iad cúraimí na lárionad réigiúnach 
comhordúcháin a bheidh ann amach anseo agus cúraimí na Gníomhaireachta um Chomhar idir 
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Rialálaithe Fuinnimh. 

Ar deireadh, is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus saothrú sonraí a bheith ina gcuidiú linn 
an t-éileamh ar fhuinneamh a thuar ar bhealach níos fearr. A mhéid a bhaineann le foirgnimh, 
tá margadh le haghaidh teicneolaíochtaí um bainistiú tomhaltais fuinnimh ag teacht chun cinn 
agus tá ról le himirt ag an Aontas maidir leis na bacainní atá ar ghníomhaíochtaí an mhargaidh 
sin a bhaint. Ós rud é go bhfuil na nuálaíochtaí sin ar fad ilghnéitheach agus nach mbíonn córais 
fuinnimh chomh leochaileach céanna dá mbarr, ní mór iad a chur chun cinn agus tacú leo 
tuilleadh le cistí an Aontais. 

Inrochtaineacht fuinnimh a áirithiú don uile thomhaltóir

Tá an rapóirtéir tiomanta do phrionsabal na hinrochtaineachta, ar prionsabal é a eascraíonn ó 
dhea-fheidhmiú na margaí agus ó phraghas atá inghlactha ag na tomhaltóirí. I gcás an 
fhuinnimh, bíonn breithnithe geografacha i gceist freisin le hinrochtaineacht. Ba cheart go 
mbeadh an tAontas agus na Ballstáit in ann rochtain ar fhuinneamh níos inbhuanaithe a ráthú 
don uile thomhaltóir, bíodh sé príobháideach nó gairmiúil. 

Dá bhrí sin, ní mór do na tomhaltóirí féin a bheith ina ngníomhaithe lánpháirteacha sa chóras 
fuinnimh, trína gcuid fuinnimh féin a tháirgeadh, ach freisin trína gcuid tomhaltais a laghdú a 
mhéid is féidir tráthanna buaicthomhaltais. Is féidir leis an Aontas cuidiú le deireadh a chur leis 
na bacainní rialála agus airgeadais nach beag atá fós ar an bhféintomhaltas agus atá le sárú ag 
comhphobail fuinnimh. 

Ar bhonn níos ginearálta, ní mór nuashonrú a dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais chun na 
breithnithe nua a chur san áireamh. Is tús cinntitheach é an t-athbhreithniú ar an reachtaíocht 
maidir le leictreachas agus le fuinneamh inathnuaite, ach ní mór na deiseanna féintomhaltais a 
bheith inrochtana ag an uile thomhaltóir, lena n-áirítear tomhaltóirí gáis agus tomhaltóirí 
tionsclaíocha.

Is tábhachtaí fós a bhfuil i dtreis do na limistéir iargúlta, na hoileáin agus na réigiúin is 
forimeallaí, nach bhfuil nasctha, de facto, chomh maith céanna leis na gréasáin agus ar airde go 
minic na praghsanna fuinnimh a ghearrtar orthu.

Iomaíochas agus ceannaireacht na hEorpa a áirithiú maidir le teicneolaíochtaí fuinnimh 
ghlain 

Is gearr anois go mbeidh bliain ann ó thosaigh an ghéarchéim sláinte agus eacnamaíoch, a bhfuil 
an domhan mór ag streachailt léi ó shin agus nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, agus 
is cosúil go bhfuil an tAonras réidh, faoi dheireadh, le labhairt faoin ngá lenár n-uathriail 
straitéiseach a áirithiú i slabhraí luacha atá bunriachtanach dár ngeilleagar. Measann an 
rapóirtéir go bhfuil tosaíocht ag an bhfuinneamh orthu ar fad.

Tá sé d’ádh ar an Aontas go bhfuil sé ina bhaile ag ceannairí i réimse na dteicneolaíochtaí nua 
fuinnimh. Ní mór leanúint den cheannaireacht sin, mar tá sí bunriachtanach chun 
aeráidneodracht a bhaint amach. Ní mór dúinn forbairt a dhéanamh ar bheartas nuálaíochta agus 
taighde agus forbartha a bheidh ar aon dul lenár n-uaillmhianta i réimse an fhuinnimh. 

Is iad ionstraimí airgeadais éagsúla an Aontais (na cistí struchtúracha agus na cistí earnála, 
amhail Fís Eorpach, an Ciste don Nuálaíocht, LIFE agus InvestEU) is túsphointe leis an méid 
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sin. Is cuid den uathriail straitéiseach seo againne é deiseanna cistiúcháin Eorpaigh a thabhairt 
do ghníomhaithe eacnamaíocha Eorpacha agus cuirfear ar a gcumas dóibh freisin, a bhuí leis 
sin, dul san iomaíocht ar mhargaí domhanda.

Príomhghné eile maidir le hiomaíochas na ngníomhaithe fuinnimh a áirithiú ina n-aistriú is ea 
leas a bhaint as an bhfios gnó atá ann cheana in earnálacha fuinnimh na linne seo. Más amhlaidh 
go n-imeoidh gníomhaíochtaí áirithe, ní mór na hinniúlachtaí agus an fios gnó lena mbaineann 
a chaomhnú. Is amhlaidh atá, mar shampla, i gcás poist i gcomhtháthú gréasán. 

Gabhann an rapóirtéir buíochas leo siúd ar fad a rannchuidigh leis an tuarascáil seo.


