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CÉN CHAOI AN TUARASCÁIL A LÉAMH - AN SNÁITHE GLAS
Is cuma cá bhfuil tú, is ann don aimsir. Tá an scéal amhlaidh sa tuarascáil seo chomh maith
toisc gurb í an aeráid AN SNÁITHE GLAS a bhí fite fuaite i saothar uile an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta in 2019, GNÍOMHÚ LE DUL I nGLEIC LEIS AN ATHRÚ AERÁIDE thar aon
ní eile. Tá an gníomhú ar son na haeráide ina chuid shuntasach de shaothar an Bhainc le fada
an lá. In 2019, leagamar amach PLEAN UAILLMHIANACH 10 mBLIANA don infheistíocht
aeráide agus chomhshaoil agus BEARTAS NUA IASACHTAITHE FUINNIMH d’fhonn
aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil aeráide agus chomhshaoil.
Leis an téamh domhanda a choinneáil faoi bhun na sprice 1.5° Celsius is aidhm le Comhaontú
Pháras, ní mór astaíochtaí carbóin a choinneáil faoi bhun 580 gigeathonna. Ar mhaithe linn
uile. Go deo. Má leanann cúrsaí mar atá siad faoi láthair, bainfimid amach an figiúr sin faoin
mbliain 2032. Ach, má dhéantar tuilleadh infheistíochta anois, beidh neart againn air. Is gá
carn ollmhór airgid a infheistiú, ámh. San Eoraip, cuir i gcás, beidh orainn an infheistíocht
mheasta i gcórais fuinnimh a mhéadú faoi dhó chuig €400 billiún sna 10 mbliana atá amach
romhainn.
Sin an áit a bhfuil tábhacht nach beag ag baint leis an mBanc Eorpach Infheistíochta. Banc
poiblí is ea Banc an Aontais Eorpaigh, a dhéanann infheistíocht i ngach rud idir bhonneagar
fadtéarmach agus tionscadail ceallraí nuálacha, agus A CHABHRAÍONN LE hEARNÁLACHA
NACH nÉIRÍONN LEO INFHEISTÍOCHT A MHEALLADH SCIOBTHA GO LEOR SA
GHNÁTHCHÚRSA , amhail obair athchóirithe le tithe a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh.

Den chéad uair sa tuarascáil seo, tugann príomh-shaineolaithe de chuid an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta a mbarúil ar a gciallaíonn an ghéarchéim aeráide dúinn agus labhraíonn faoi
NA CINEÁLACHA NUA MAOINITHE a bheidh á bhforbairt againn lenár spriocanna a bhaint
amach agus faoi NA CINEÁLACHA TIONSCADAIL A mBEIMID AG TACÚ LEO.
Baineann na tionscadail a bhfuil cuntas tugtha orthu sa tuarascáil seo le gach réimse forbartha
geilleagraí – bonneagar, nuálaíocht, gnóthais bheaga agus mheánmhéide. Le tuairim a
thabhairt duit faoina mhéid atáimid a dhéanamh ar son na haeráide faoi láthair agus faoin
infheistíocht ghlas atá geallta againn amach anseo, tá alt scríofa againn maidir le gach ceann
de na réimsí sin, agus béim ar leith ar an aeráid agus ar an gcomhshaol. BONNEAGAR

AERÁIDE, NUÁLAÍOCHT GHLAS AGUS GNÍOMHÚ AR SON NA hAERÁIDE DO
GBManna. Ar fud na cruinne. Mar shampla, léifidh tú i scéal amháin faoi ghléas intleachta

saorga ón Rómáin arb aidhm leis dramhaíl bhia a laghdú agus faoi thionscadal i bPeiriú a
chuireann leis an mbarr a fhaigheann feirmeoirí caife. Sin de bharr go bhfuilimid ag obair ar
fud an domhain d’fhonn teacht ar RÉITIGH AR AN nGÉARCHÉIM atá ag bagairt orainn ar
fad, is cuma cá háit a bhfuilimid.
Scéalta faoi intleacht agus tiomantas, cruthú post agus rathúnas atá sa tuarascáil seo, iad ar fad

FITE FUAITE INA CHÉILE LE SNÁITHE GLAS NA hINFHEISTÍOCHTA INBHUANAITHE
A DHÉANANN AN BEI. Tá siad ina léiriú ar an deis a thugann an gníomhú ar son na haeráide

agus an chomhshaoil dúinn ar fad an saol mór a chosaint do na glúnta atá le teacht agus
geilleagar glan, rathúil, glas a fhorbairt.
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AN BANC A DHÉANANN BEART
DE RÉIR A BHRIATHAIR

T

á mé ag scríobh an tsleachta seo faoi éachtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta le bliain anuas tráth a bhfuil
gach uile sheachtain – gach uile uair an chloig, fiú – ríthábhachtach. Mar a bhaineann Banc an AE leas as an
uile shaineolas agus cumhacht mhaoinithe atá aige i gcoinne COVID-19, is maith is eol dúinn chomh maith go
bhfuil 10 mbliana chinniúnacha amach romhainn sa troid in aghaidh an athraithe aeráide. Cé go bhfuil neart
daoine ann nach gcreideann gur féidir dul i ngleic leis an gcoróinvíreas agus leis an athrú aeráide ag an am
céanna, tá muidne cinnte dearfa go gcaithfimid. An streachailt faoi láthair d’fhonn ár ngeilleagar a chur ar
bhealach a leasa arís, ní mór di an bealach a réiteach do shaol inbhuanaithe amach anseo freisin.
Rinne an Banc infheistíocht in iomaíochas na hEorpa in 2019, infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua agus
nuálaíochtaí a dhaingneoidh cáilíocht ár mbeatha do na glúnta atá le teacht — agus a chuirfidh lenár
rath. Is léir ón sciar dár gcuid saothair atá anois dírithe ar dhul i ngleic leis an téamh domhanda gur deis gnó é
an gníomhú ar son na haeráide, cé go bhfuil géarghá leis freisin. Tá an tuarascáil seo níos tráthúla anois i
gcomhthéacs na bagartha nua ó COVID-19. Shíníomar roinnt margaí anuraidh a léiríonn ár bpáirt sa troid in
aghaidh galar—tiomantas atá níos láidre anois de bharr an róil lárnaigh atá againn i bhfreagairt chomhordaithe
na hEorpa ar an gcoróinvíreas.
Leagamar síos tagarmharc uaillmhianach anuraidh. Thugamar ár bhfocal go gcuirfí 50% dár gcuid
maoinithe i leataobh don ghníomhú ar son na haeráide agus don inbhuanaitheacht chomhshaoil ón
2025 ar aghaidh. Beidh gach a ndéanfaimid ag teacht go hiomlán le Comhaontú Pháras. Ní luífeadh sé
le ciall, ar ndóigh, 50% a infheistiú san aeráid agus sa chomhshaol agus an chuid eile a úsáid le hairgead a chur
ar fáil do thionscadail a dhéanfadh dochar don chomhshaol.
Is mar sin atá sé i gcás éigeandáil an choróinvíris, leis. Cuireann gach tuairt gheilleagrach luas faoi athruithe
struchtúracha fadtréimhseacha. Is é an bealach is fearr don Bhanc Eorpach Infheistíochta cabhrú leis an
ngeilleagar teacht chuige féin tar éis na paindéime ná na huaillmhianta méadaithe atá againn maidir leis an
aeráid agus inbhuanaitheacht chomhshaoil a bhaint amach. Mar shampla, d’fhéadfadh an t-aistriú fuinnimh an
téarnamh a chur chun cinn ach tuilleadh post agus tionscadail nua a fhásann go tapa a chruthú, chomh maith
le tuilleadh iomaíochais agus spleáchas níos lú ar fhuinneamh a spreagadh.
D’fhaomhamar ár mbeartas nua iasachtaithe fuinnimh anuraidh. I measc nithe eile, tugtar gealltanas ann go
gcuirfear deireadh le hinfheistíochtaí i dtionscadail a bhaineann le breoslaí iontaise traidisiúnta ag deireadh
2021. Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ar an gcéad institiúid idirnáisiúnta airgeadais a bhfuil gealltanas dá
leithéid tugtha aici. Is sampla maith é sin den chaoi a bhfuil an Eoraip ar thús cadhnaíochta maidir leis an aeráid.
Mar Bhanc an AE, feidhmíonn an Banc Eorpach Infheistíochta mar an eite airgeadais de bheartas an AE. Sa
tionscadal ollmhór aeráide seo atá anois ar bun san Eoraip, táimid ag obair as lámha a chéile leis an gCoimisiún
Eorpach agus le rialtais na mBallstát uile. Léiriú is ea an saothar atá faoi thrácht sa tuarascáil seo ar an
saineolas a fhágann go bhfuil an BEI ina phríomhchrann taca don Chomhaontú Glas don Eoraip, a
d’fhógair an Coimisiún i mí Eanáir 2020.
Cumhacht ar leith
Ní fhágann gníomhú ar son na haeráide gur féidir linn neamhaird a thabhairt ar réimsí eile dár gcuid saothair.
Léiríonn an tuarascáil seo gur gá don ghníomhú ar son na haeráide a bheith idir chomhtháite agus nuálach,
agus tacú le gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus le bonneagar, chun bheith éifeachtach. Má theipeann
air déanamh amhlaidh, teipfidh air go hiomlán. Is ionann gníomhú ar son na haeráide agus cruthú post, mar
shampla. Meastar inár dTuarascáil Infheistíochta, 2019-2020 go gcruthófar 500 000 post san Eoraip as seo go
ceann 20 nó 30 bliain mar gheall ar an bhfuinneamh glas go sonrach.
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FOCAL ÓN UACHTARÁN

ár bhfocal go gcuirfí 50% dár gcuid maoinithe
“ Thugamar
i leataobh don ghníomhú ar son na haeráide agus don

inbhuanaitheacht chomhshaoil ón 2025 ar aghaidh. Beidh gach a
ndéanfaimid ag teacht go hiomlán le Comhaontú Pháras.

”

An obair chomhtháthaithe atá ina príomhfhócas ag an mBanc ó bhí 1958 ann, tá brí eile ar fad léi anois go
bhfuil méadú tagtha ar ar mian linn a bhaint amach maidir leis an aeráid. Ó thús deireadh 2019, chabhraigh
saineolaithe dár gcuid leis an gCoimisiún Meicníocht um Aistriú Cóir Cothrom a chur i dtoll a chéile, rud a
éascóidh an t-aistriú chuig fuinneamh níos glaine i réigiúin agus i dtionscail atá bunaithe ar bhreoslaí iontaise.
Toisc go bhfuil áit ar leith againn i gcroílár institiúidí an AE, rialtas náisiúnta agus chathracha agus réigiúin na
hEorpa, beidh sé seo ar cheann de phríomh-mhisin an BEI go ceann tamaill.
Ar an gcaoi chéanna, tá ár gcuid oibre forbartha dírithe ar an athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide
agus ar an oiriúnú aeráide, mar gur coincheapa iad sin a chosnaíonn nó a chumhdaíonn beatha daoine – agus
a chuireann le rath geilleagrach. Is fadhb dhomhanda é an t-athrú aeráide, mar sin is gá dúinn tuilleadh a
infheistiú ar fud an domhain. Tá na huirlisí againn chuige sin. Is iontach an taithí atá ag ár gcuid
saineolaithe ar fhíor-nuálaíocht a aithint, rud a mbaineann siad leas as chun obair forbartha a chur chun cinn ar
an láthair – tá 50 oifig againn ar fud an domhain agus táimid ag obair go gníomhach i 43 stát leochaileach. Le
10 mbliana anuas tá níos mó ná €5.5 billiún faighte ag na tíortha sin – na tíortha is lú forbairt dá bhfuil ann – ó
bhreis is 100 oibríocht de chuid an BEI.
Tiomantas agus teacht aniar
I bhfianaise ár dtiomantais nua maidir leis an aeráid agus ár mbeartais nua iasachtaithe fuinnimh, d’fhéadfadh
sé a bheith éasca breathnú chun cinn i gcónaí agus dearmad a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach againn.
Sular thosaíomar ag díriú ar an aeráid go príomha agus sular tháinig éigeandáil COVID-19 ar an bhfód, cuireadh
de chúram ar an mBanc Eorpach Infheistíochta, mar chuid de Phlean Juncker, tacú le leath-thrilliún euro a
infheistiú i ngeilleagar an AE le himeacht tréimhse cúig bliana. In 2020, meastar go mbainfimid amach an
phríomhsprioc €500 billiún sin gan stró. Níos tábhachtaí fós, is eol dúinn cheana féin gur imir an t-ollchlár seo
tionchar ar struchtúr gheilleagar na hEorpa, a chuirfidh borradh faoi phoist agus fás as seo go ceann i bhfad.
Is é an cúram atá orainne ná tacú leis an tionscadal Eorpach agus infheistiú go hinbhuanaithe ar son thodhchaí
na hEorpa. Sin a rinneamar in 2019 agus sin a leanfaimid orainn a dhéanamh.
Werner Hoyer
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An Banc
Eorpach
Infheistíochta

GNÍOMHAÍOCHT IN 2019
TIONSCADAIL A FAOMHADH
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€58.7bn

SÍNITHE
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€63.3bn

EISÍOCAÍOCHTAÍ
An tAontas Eorpach
Lasmuigh den AE

€48.1bn

ACMHAINNÍ A TIOMSAÍODH

€50.3bn

(ROIMH BHABHTÁLACHA)

Príomhairgeadraí (€, GBP, USD)
Airgeadraí eile

€51.1bn
€7.6bn

€55.4bn
€7.9bn

€43.8bn
€4.3bn

€42.7bn
€7.6bn

Tionchar Ghrúpa an BEI

4.4
milliún
7.4
milliún

386 600

Líon na GBManna/na
gcuideachtaí
meánchaipitlithe ar
thacaigh Grúpa an BEI leo
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98%

Líon na bpost a coinníodh
in GBManna/cuideachtaí
meánchaipitlithe (Grúpa
an BEI)
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Líon na dtithe ar féidir
cumhacht a chur ar fáil
dóibh mar thoradh ar
acmhainn bhreise giniúna
leictreachais

117
milliún

An céatadán den
leictreachas breise a
thagann ó fhoinsí
in-athnuaite

Líon na gcliant a bhfuil
seirbhísí móibíleacha níos
fearr acu

An Ciste
Eorpach
Infheistíochta

GNÍOMHAÍOCHT IN 2019
SÍNITHE
Cothromas
Urrúis
Micrea-airgeadas

Déanann an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI), is
cuid de Ghrúpa an BEI, sainchúram den
mhaoiniú riosca le tacú le micreaghnóthais agus
gnóthais bheaga agus mheánmhéide agus le fás
agus nuálaíocht a spreagadh fud fad na hEorpa.
Cuireann sé idir mhaoiniú agus saineolas ar fáil i
dtaca le hinfheistíochtaí stuama, inbhuanaithe
agus oibríochtaí ráthaíochta. I measc
scairshealbhóirí an CEI tá an BEI, an Coimisiún
Eorpach, bainc phoiblí agus phríobháideacha
agus institiúidí airgeadais.

Líon na ndaoine a bhfuil
fáil acu ar uisce óil níos
sábháilte

12
milliún

1.7
milliún

Líon na ndaoine a bhfuil
fáil acu ar shláintíocht níos
fearr

€3.4bn
€6.7bn
€0.1bn

631
milliún

11.5
milliún
10
milliún

€10.2bn

Líon na ndaoine atá i
mbaol laghdaithe tuilte

Líon na dturas breise sa
bhliain a dhéantar ar
mhodhanna iompair
phoiblí arna maoiniú ag an
BEI

Líon na ndaoine a bhfuil
fáil acu ar sheirbhísí
feabhsaithe cúraim sláinte

Is éard atá sna figiúirí ná an toradh a mheastar a bheidh ar oibríochtaí maoinithe nua a síníodh den chéad uair in 2019. Figiúirí neamhiniúchta, sealadacha atá sna figiúirí uile.
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GRÚPA AN BEI I DO THÍR
AN DANMHAIRG
€1.05 billiún 0.34% den OTI

AN ÍSILTÍR

ÉIRE
€1.08 billiún 0.31% den OTI

€2.82 billiún 0.35% den OTI

AN RÍOCHT
AONTAITHE
€0.78 billiún 0.03% den OTI

AN BHEILG

AN MHEÁNMHUIR €2.45 billiún

€1.86 billiún 0.39% den OTI

MÉADÚ AGUS CSTE €1.4 billiún

LUCSAMBURG

AMCAC, TCTL AGUS
AN AFRAIC THEAS €1.4 billiún

€0.24 billiún 0.38% den OTI

AN ÁISE, AN ÁISE LÁIR
AGUS MEIRICEÁ LAIDINEACH €2.2 billiún

AN FHRAINC

COMHARSANA THOIR €1.35 billiún

€8.50 billiún 0.35% den OTI

AE ILNÁISIÚNTA
€0.86 billiún

AN PHORTAINGÉIL
€1.62 billiún 0.77% den OTI

AN SPÁINN
€8.97 billiún 0.72% den OTI
CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa
AMCAC: An Afraic, Muir Chairib agus an tAigéan Ciúin
TCTL: Tíortha agus Críocha thar Lear
Dá dhorcha an dath is ea is mó an infheistíocht mar chéatadán den OTI
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AN FHIONLAINN
€1.87 billiún 0.78% den OTI

AN tSUALAINN
€2.03 billiún 0.43% den OTI

AN EASTÓIN
€0.28 billiún 1.00% den OTI

AN LAITVIA
€0.25 billiún 0.80% den OTI

AN LIOTUÁIN
€0.05 billiún 0.10% den OTI

AN PHOLAINN
€5.42 billiún 1.03% den OTI

AN GHEARMÁIN
€6.15 billiún 0.18% den OTI

POBLACHT NA SEICE
€1.49 billiún 0.68% den OTI

AN tSLÓVAIC
€0.25 billiún 0.27% den OTI

AN OSTAIR
€1.72 billiún 0.43% den OTI

AN UNGÁIR
€0.77 billiún 0.54% den OTI

AN tSLÓIVÉIN AN
€0.25 billiún 0.52% den OTI CHRÓIT

AN RÓMÁIN
€0.87 billiún 0.39% den OTI

€0.57 billiún 1.05% den OTI

AN BHULGÁIR

AN IODÁIL

€0.36 billiún 0.59% den OTI

€10.97 billiún 0.62% den OTI

AN
GHRÉIG
€2.06 billiún 1.09% den OTI

€0.23 billiún 1.04% den OTI

MÁLTA
€0.1 billiún

AN CHIPIR

0.72% den OTI
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IOMLÁN A FAOMHADH FAOIN
CEIS
GO DTÍ AN 31 NOLLAIG 2019
AN DANMHAIRG
€940 milliún

AN ÍSILTÍR
€3.3 billiún

ÉIRE
€1 bhilliún

AN RÍOCHT
AONTAITHE
€2.2 billiún

AN BHEILG
€1.6 billiún

LUCSAMBURG

EILE

€119 milliún

(ILTÍR, RÉIGIÚNACH)

€8.8 billiún

AN FHRAINC
€15 bhilliún

AN
PHORTAINGÉIL
€2.7 billiún

Figiúirí carntha ó seoladh an CEIS atá sna
figiúirí go léir. Dá dhorcha an dath is ea
is mó an infheistíocht atá déanta faoin
CEIS i gcomparáid leis an OTI (bunaithe
ar infheistíochtaí faofa).
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AN SPÁINN
€10.4 billiún

AN FHIONLAINN
€2 bhilliún

AN EASTÓIN

AN tSUALAINN

€182 milliún

€3.4 billiún

AN LAITVIA
€263 milliún

AN LIOTUÁIN
€321 milliún

Is tionscnamh é an Ciste Eorpach le haghaidh
Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) ar sheol
Grúpa an BEI agus an Coimisiún Eorpach i
gcomhar le chéile é d’fhonn an bhearna
infheistíochta san AE a shárú. Trí airgead ó
bhuiséad an AE a ghealladh, is é is aidhm leis an
CEIS ná infheistíocht bhreise €500 billiún ar a
laghad a spreagadh faoi 2020. Amhail an
31 Nollaig 2019, bhí infheistíocht bhreise
€458 billiún spreagtha aige.

AN PHOLAINN
€3.9 billiún

AN GHEARMÁIN
€7.9 billiún

POBLACHT NA SEICE
€874 milliún

AN tSLÓVAIC
€555 milliún

AN OSTAIR

AN UNGÁIR

€1.8 billiún

AN tSLÓIVÉIN
€188 milliún

€788 milliún

AN RÓMÁIN

AN CHRÓIT

€735 milliún

€283 milliún

AN BHULGÁIR

AN IODÁIL

€546 milliún

€11.3 billiún

AN
GHRÉIG
€2.7 billiún

AN CHIPIR
€46 milliún

MÁLTA
€44 milliún
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> €1 TRILLIÚN DO < 1.5°C
In 2019, leag an Banc Eorpach Infheistíochta amach na spriocanna a bhí aige
maidir leis an aeráid agus an comhshaol uaidh sin go ceann 10 mbliana. Seo ár
dtreochlár le dul i ngleic le dúshlán na haeráide.

D

’fhonn an-chuid dúshláin aeráide eile a sheachaint, ní mór dúinn an saol a dhícharbónú gan mhoill. Beidh
ár n-iarrachtaí sna deich mbliana atá amach romhainn cinniúnach chuige sin.

Faoi Chomhaontú Pháras, chomhaontaigh beagnach gach uile rialtas ar fud an domhain an téamh domhanda
a choinneáil faoi bhun 2°C agus gach uile iarracht a dhéanamh é a choinneáil faoi bhun 1.5°C, leis. Chun na
spriocanna sin a bhaint amach, ní mór dúinn níos lú ná 580 gigeathonna de dhé-ocsaíd charbóin a astú. Má
leanfaimid orainn ag astú 37 gigeathonna in aghaidh na bliana, de réir mar atá an scéal faoi láthair, beidh an
teorainn sin sáraithe againn faoin mbliain 2032.
Ualach na hearnála príobháidí a iompar
Níl an earnáil phríobháideach ag seasamh a cuid féin de na costais atá á dtabhú le stop a chur leis an athrú
aeráide. Sin an fáth a bhfuil an earnáil phoiblí ag iarraidh an t-ualach a iompar trí infheistíocht a mhéadú agus
daoine agus comhlachtaí a spreagadh chun droim láimhe a thabhairt dá ndrochnósanna. San Eoraip, cuir i
gcás, caithfimid an méid a dhéanfaimid a infheistiú i gcórais fuinnimh a mhéadú nach mór faoi dhó as seo go
ceann 10 mbliana – sin suas le €400 billiún sa bhliain.
Is féidir le bainc phoiblí infheistiú sna tionscadail fhadtéarmacha bhonneagair agus sna bearta nuálacha a
bheidh ag teastáil leis an saol a dhéanamh níos inbhuanaithe amach anseo. Is féidir linn infheistiú i gcadhnra
mórscála, mar shampla, a luchtaítear ar laethanta gaofara nó grianmhara agus a dhíluchtaítear nuair nach
mbíonn grian ná gaoth ann. Is féidir le bainc phoiblí cabhrú le hearnálacha a dtéann dian orthu infheistiú a
mhealladh, amhail tithe a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh.
A ndéanfaidh an Banc Eorpach Infheistíochta
Chuaigh 31% dár gcuid maoinithe in 2019 le tacú le gníomhú ar son na haeráide. Méadóimid an figiúr sin faoin
mbliain 2025, tráth a mbeidh 50% dár gcuid tacaíochta dírithe ar an aeráid agus inbhuanaitheacht chomhshaoil
– sin breis agus €30 billiún sa bhliain. Ní leor sin, áfach, agus caithfidh an chuid is mó den airgead nua atá ag
teastáil le cabhrú leis an aeráid teacht ón earnáil phríobháideach. Meallann an Banc Eorpach Infheistíochta
maoiniú breise do gach tionscadal – ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon. Nuair a fheiceann
infheisteoirí eile, bainc phríobháideacha go háirithe, go bhfuilimid ag tacú le tionscadal agus gur infheistíocht
stuama é, spreagtar iad chun infheistiú freisin.
Is aidhm linn tacú le breis is €1 trilliún sna 10 mbliana amach romhainn go dtí 2030 le dul i ngleic leis
an athrú aeráide agus cabhrú leis an gcomhshaol.
Faoi dheireadh 2020, beidh ár gcuid oibríochtaí maoinithe ar fad ag teacht le Comhaontú Pháras. Déanfaidh ár
maoiniú éascaíocht ar fhorbairt ar bheagán astaíochtaí atá seasmhach ó thaobh na haeráide de. I dtionscail
nach féidir leo a gcuid astaíochtaí a laghdú chomh héasca sin, tacóimid le tionscadail a chabhróidh le
comhlachtaí glacadh le samhail ar bheagán carbóin. Déanfaimid cinnte de chomh maith go ndéanfaidh gach
tionscadal bainistiú ar na rioscaí a bhainfidh leis an athrú aeráide amach anseo.
Ár mbeartas fuinnimh nua
Faoi dheireadh 2021, éireoimid as tacú le tionscadail a bhfuil baint acu le breoslaí iontaise traidisiúnta, amhail
táirgeadh ola agus gáis nádúrtha nó líonraí traidisiúnta gáis.
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ÁR dTREOCHLÁR AERÁIDE AGUS
BEARTAS IASACHTAITHE FUINNIMH

Díreoimid ar:

• éifeachtúlacht fuinnimh, amhail tógáil agus athchóiriú tí, soilsiú bóithre níos fearr agus córais iompair ghlasa
• soláthairtí fuinnimh nach mbíonn ina gcúis le hastaíochtaí, rud a chabhróidh leis an Eoraip a sprioc a bhaint
amach, i.e. nach lú ná 32% den fhuinneamh uile a fháil ó fhoinsí in-athnuaite

• eangacha leictreachais a nascann foinsí nua fuinnimh ar bheagán carbóin
• nuálaíocht i dtáirgeadh, stóráil agus úsáid an fhuinnimh
Aistriú ionchuimsitheach

Tá níos mó tacaíochta ag teastáil ó na réigiún is mó atá spleách ar bhreoslaí iontaise. Cruthófar na céadta míle
post mar thoradh ar thionscadail fuinnimh ghlais, ach ní mór dúinn aird ar leith a thabhairt ar na réigiúin ina
bhfostaítear an t-uafás daoine i mianaigh ghuail agus i dtionscail eile atá dian ar charbón, agus tacú leis an
ngeilleagar sna réigiúin sin. Caithfimid oiliúint a chur ar fáil le cur ar chumas na ndaoine sin tabhairt faoi shlí
bheatha nua agus tacú le tionscadail a mheallfaidh tionscail nua chun na gceantar seo.
Is chun leas na sochaí beartas fuinnimh atá neamhdhíobhálach don aeráid. San Aontas Eorpach, ní féidir le 11%
den phobal a dteach a théamh ar chostas inacmhainne. Téann sé dian ar na milliúin daoine a mbillí gáis agus
leictreachais a íoc nó a dteach a théamh go sásúil. Is iad seanmhná is mó a bhíonn buailte aige seo toisc gurb
iondúil go mbíonn ioncam níos ísle acu agus go gcaitheann siad níos mó ama sa bhaile. Má éiríonn linn
éifeachtúlacht fuinnimh na dtithe a fheabhsú ó cheann ceann na hEorpa, laghdófar astaíochtaí agus billí
fuinnimh, agus feabhsófar an saol do chách.
Ar an gcaoi chéanna, cuireann tionscadail iompair uirbigh ghlain modhanna inacmhainne iompair ar fáil, ach
feabhsaíonn sláinte na sochaí, leis. Má dhéantar infheistiú san fheirmeoireacht atá neamhdhíobhálach don
aeráid i réigiúin nach bhfuil fáil éasca ar uisce iontu, laghdófar na rioscaí a bhaineann le fairsingiú fásaigh,
cailleadh post ina measc.
Forbairt inbhuanaithe
Ní foláir dúinn tacú le tionscadail ghlasa a chabhróidh leis an saol mór na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
a bhaint amach.
Nuair a dhéantar infheistiú sa chomhshaol agus sa troid in aghaidh an athraithe aeráide,
feabhsaítear ioncam daoine agus a ndálaí maireachtála, agus déantar cinnte de go mbíonn a
ndóthain bia, uisce glan agus sláintíochta acu. Maidir le daoine a easáitiú as a gcuid tithe de dheasca
guaiseacha nua amhail adhaimsir agus tuilte, is féidir linn an gá leis sin a laghdú freisin. Beimid in ann líon na
ndaoine a fhágtar gan chosaint ar rioscaí aeráide agus atá i mbaol bochtaineachta a laghdú idir 62 milliún agus
457 milliún ar bhonn domhanda.
Déanfaimid infheistiú i dtionscadail um an athrú aeráide a mhaolú, a imreoidh tionchar nach beag ar dhaoine.
Tugann mionchórais fuinnimh in-athnuaite leictreachas chuig daoine nach raibh fáil riamh acu ar leictreachas
príomhlíonra, amhail tithe ar féidir leo leas a bhaint as cumhacht na gréine i gceantair thuaithe san Afraic. Is ann
do thionscadail oiriúnaithe don athrú aeráide a bhfuil sé mar aidhm acu droichid agus bóithre a dhéanamh níos
láidre ionas nach n-imeoidh siad le sruth le linn stoirmeacha, rud a fhágann go mbeidh daoine fós in ann
taisteal chuig an margadh agus dul ag obair.
Ní foláir dúinn an chumhacht a thabhairt do dhaoine athrú chun feabhais chomh maith. Leanfaidh an BEI air ag
infheistiú in earnálacha a fheabhsaíonn an tsochaí, amhail cúram sláinte agus oideachas, ag tacú le fiontraíocht
na mban agus ag tabhairt iasachtaí do dhaoine le cur ar a gcumas smaoineamh nua a sheoladh nó gnóthas a
fhorbairt.
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AN SNÁITHE GLAS
An chaoi a bhfuil an Banc Eorpach Infheistíochta ag freagairt d’fhorbairtí beartais sa
ghéarchéim aeráide

Táim iontach sásta leis an
dul chun cinn atá déanta [ag
an mBanc Eorpach
Infheistíochta] chun a ról a
láidriú mar bhanc aeráide an
AE. Cuirfidh sé sin borradh
faoin infheistíocht i
dteicneolaíochtaí Eorpacha
agus sna réitigh a bhfuil an
saol mór sa tóir orthu.

Tá idir an aeráid agus an inbhuanaitheacht chomhshaoil ina
dtosaíocht ag an mBanc Eorpach Infheistíochta le fada an lá.
Mar sin féin, is eol dúinn anois nach féidir linn leanúint ar
aghaidh mar atá i láthair na géarchéime aeráide gan fasach
seo agus gur gá infheistíocht ollmhór a dhéanamh le tacú
leis an aistriú chuig saol atá neodrach ó thaobh carbóin de.
Sin an fáth a bhfuil gealltanas tugtha againn an maoiniú
aeráide agus comhshaoil a chuirimid ar fáil a mhéadú
d’fhonn tacú le luach €1 trilliún d’infheistíochtaí ar son na
gcuspóirí sin as seo go ceann 10 mbliana. Is é bun agus barr
an scéil go bhfuil an BEI ina ghné lárnach de chur chun
feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Táimid in
ann ag an dúshlán.
Emma Navarro, an Leasuachtarán atá freagrach as an ngníomhú ar
son na haeráide, an BEI

Ursula von der Leyen, Uachtarán
an Choimisiúin Eorpaigh

Le fís an Chomhaontaithe Ghlais
don Eoraip a bhaint amach, is
iomaí riachtanas infheistíochta a
bheidh ann. Ní bheimid in ann
freastal ar na riachtanais
infheistíochta sin ach amháin má
éiríonn linn an earnáil phoiblí
agus an earnáil phríobháideach
araon a spreagadh chun gaisce a
dhéanamh. Ina thaobh sin, beidh
an BEI ina phríomh-comhpháirtí,
a bhaileoidh agus a mhéadóidh
na hinfheistíochtaí poiblí agus a
thabharfaidh muinín bhreise i
leith na n-infheistíochtaí
phríobháideacha.
Frans Timmermans, Leasuachtarán an
Choimisiúin Eorpaigh
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Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag troid
ar son na haeráide le tamall maith anuas. Is
leis an aeráid a bhain 31% de mhaoiniú
iomlán an Ghrúpa in 2019. Tá Treochlár an
Bhainc Aeráide á chur i dtoll a chéile faoi
láthair agus cabhróidh an saothar sin linn
díriú arís ar ár n-iarrachtaí chun maoiniú
aeráide a mhéadú tuilleadh fós. Sa bhliain
atá amach romhainn, díreoidh an Banc a
aird ar thionscadail a thacóidh le
dícharbónú tionscal agus córas iompair, le
nuálaíocht a bhaineann leis an aeráid agus
le héifeachtúlacht fuinnimh. Leis an
tionchar is mó is féidir a bheith aige, ní
foláir don Bhanc freastal ar riachtanais
mhargaidh agus cuspóirí beartais a bhaint
amach ar bhealaí nua, nuálacha.
Elina Kamenitzer, ceann roinne, Oifig Aeráide na
Rannóige Oibríochtaí, an BEI

Beidh infheistíochtaí a bhaineann leis an aeráid ag éirí níos tábhachtaí fós i
ngach earnáil agus i ngach réigiún sa chaoi go mbainfear amach na cuspóirí
an-dúshlánach faoi 2030 agus faoi 2050 faoi seach. Le blianta beaga anuas,
táimid ag tacú leis na hiarrachtaí dícharbónaithe atá á ndéanamh ag fóntais
san Eoraip agus le rolladh amach fuinnimh in-athnuaite, mar aon leis an
trealamh agus an bonneagar a éascaíonn é, i ngach teicneolaíocht agus
struchtúr margaidh. Sna blianta amach romhainn, beidh ar an mBanc
Eorpach Infheistíochta éirí níos uaillmhianaí agus an maoiniú a chuireann sé
ar fáil a choigeartú le héascaíocht a dhéanamh ar réimse leathan earnálacha
ar gá dóibh athrú ó bhonn, earnálacha atá dian ar fhuinneamh go háirithe.
Ina theannta sin, beidh ról lárnach le glacadh ag an mBanc sna margaí siúd
inar gá réitigh nuálacha teicneolaíochta agus airgeadais a chur i bhfeidhm,
amhail éifeachtúlacht fuinnimh nó foinsí in-athnuaite fuinnimh. Leis an
méid sin a bhaint amach, is féidir linn tógáil ar an saineolas atá againn agus
a bheith faoi réir chun freagairt go gasta do riachtanais an mhargaidh agus
don chaoi a mbíonn bolscairí ag súil go nglacfaimid leis an ról mar ghorlann
nó príomhairgeadaí (de réir mar a bheidh), atá in ann foinsí maoinithe eile a
mhealladh.
Birthe Bruhn-Leon, stiúrthóir, an Ibéir, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI

Is mian liom go mbeadh an bhrí leis an téarma
“iasachtú aeráide” leathan a dhóthain le
tagairt a dhéanamh d’ionstraimí airgeadais
atá dírithe ar chodanna éagsúla den
timpeallacht dhaonna, idir nádúrtha agus
sóisialta. Is éard atá i gceist leis sin ná iasachtú
ar son forbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear, ar
ndóigh, cosaint na timpeallachta nádúrtha,
oiriúnú aeráide agus maolú aeráide – ach
forbairt oideachais, cúram sláinte agus
gnéithe eile de bhonneagar sóisialta chomh
maith. Is tábhachtaí é sin i dtíortha
beagfhorbartha go háirithe, áit a gcaithfear
constaicí ar fhorbairt inbhuanaithe a shárú
agus a bhfuil géarghá le sraith chuimsitheach
uirlisí airgeadais le cabhrú leo i ngach réimse.
Rafal Rybacki, ceann roinne, Tíortha in aice leis an AE,
an Earnáil Phoiblí san Áise Thoir agus Láir, an Rannóg
Oibríochtaí, an BEI

Agus muid ag díriú ar ár spriocanna nua maidir
le haeráid agus inbhuanaitheacht chomhshaoil
a bhaint amach faoi 2025, beidh orainn
caidreamh níos doimhne a chothú lenár gcuid
cliant agus príomhpháirtithe leasmhara d’fhonn
deiseanna nua a thabhairt chun solais. Chun an
méid sin a dhéanamh, caithfimid cur leis na rudaí
a dhéanaimid go maith, tionscadail nua a
fhorbairt agus breathnú as an nua ar tháirgí nár
éirigh chomh maith céanna leo. Bheinn ag súil le
fócas ní ba mhó ar éifeachtúlacht agus oiriúnú
fuinnimh i bhfianaise mhéid na hinfheistíochta
atá de dhíth sa dá earnáil. Ba chóir go leagfaí
béim ní ba láidre freisin ar tháirgí arb aidhm leo
infheistíochtaí príobháideacha a spreagadh,
amhail iasachtaí glasa agus ionstraimí airgeadais
cumaisc.
Martin Berg, ceann aonaid, Cistí Comhshaoil agus Beartais
Maoinithe Aeráide, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI

GUTHANNA BEARTAIS
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COMHLEÁ FUAR?
TÁ NA COSA AG TÉAMH.

B’fhéidir nach leor foinsí in-athnuaite fuinnimh le teacht in áit breoslaí iontaise
agus freastal ar an éileamh san fhadtéarma. Caithfimid teacht ar fhoinsí eile
fuinnimh. Ach céard is fuinneamh comhleá ann? Cén chaoi a n-oibríonn sé? Agus
an bhfuil a leithéid de rud ann agus comhleá fuar?

S

eans go bhfuil rud éigin cloiste agat faoin gcomhleá fuar, is é sin an smaoineamh gur féidir adaimh a leá
le chéile gan aon teas suntasach ná cineál eile fuinnimh a úsáid, ach an-chuid fuinnimh a tháirgeadh fós
féin. Is iomaí ailceimiceoir de chuid na linne seo a théann ar thóir na hórchloiche, mar sin fágfaimid fúthusan é!
Is cinnte gurb ann don chomhleá te, áfach. Is é an rud a tharlaíonn taobh istigh den ghrian agus réalta eile é.
Buaileann núicléas na n-adamh faoina chéile ar luas lasrach, rud is cúis le comhleá agus scaoileadh méid
ollmhór fuinnimh. Tá an obair thaighde agus forbartha ar an bhfuinneamh comhleá ag iarraidh imoibrithe
cosúla a chruthú anseo ar domhan ag breis is 100 milliún céim Celsius.
Contrárthacht an scoilte núicléach
Ar bhealach, contrárthacht an ruda a dtugaimid scoilteadh núicléach air is ea an comhleá núicléach – cé go
dtagann núicléas na n-adamh sa scéal chomh maith i gcás an fhuinnimh comhleá. Sna stáisiúin núicléacha atá
againn faoi láthair, is ó scoilt an adaimh a thagann an fuinneamh. I gcás an chomhleá, mar a thugann an t-ainm
le fios, ní scoilt adamh a tháirgeann an fuinneamh ach leá adamh le chéile.
Is iad na cineálacha difriúla dúile atá i gceist leis na próisis seo is mó atá thaobh thiar den fhíordhifríocht idir
eatarthu. Is maith is eol dúinn go dteastaíonn ón bhfuinneamh núicléach dúile a bhfuil adaimh mhóra, throma
acu, amhail úráiniam nó plútóiniam, ar féidir iad a scoilt ina n-adamh níos lú gan mórán dua. Is é an fhadhb,
ámh, gur radaighníomhach atá an t-úráiniam agus an plútóiniam, chomh maith le torthaí a scoilte, rud a
chiallaíonn go gcuireann siad amach radaíocht ianúcháin a fhéadann a bheith dainséarach do dhaoine daonna
i gcásanna áirithe.
Ar an taobh eile den scéal, tá an fuinneamh comhleáite bunaithe ar dhá adamh éadroma a thabhairt le chéile
– an hidrigin de ghnáth. Nuair a leáitear dhá adamh hidrigine le chéile, is é héiliam an toradh. Ní hamháin, mar
sin, go mbraitheann an comhleá ar an dúil is fairsinge dá bhfuil sa saol, ach is é an rud is dainséaraí faoin
bhfotháirge ná go bhféadfadh glór géar áiféiseach teacht ort dá slogfá siar é.
Déan iarracht dhá mhaighnéad a bhrú le chéile
Cén chaoi a ndéantar dhá adamh a leá le chéile? Is é an dúshlán ná gurb éard atá i núicléas an adaimh ná
prótóin atá luchtaithe go deimhneach agus neodróin neodracha, rud is dócha a chuireann do rang fisice ar
scoil i gcuimhne duit. Mar sin, níl aon dul as ach go mbíonn núicléas an adaimh deimhneach i gcónaí. Núicléas
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GINIÚINT NUÁLACH FUINNIMH

Is beag seans go dtarlóidh na forbairtí eolaíochta
“
is gá le haghaidh an fhuinnimh comhleá chomh
sciobtha agus a thit an t-úll anuas ar cheann
Newton. Beidh an-chuid acmhainní ag teastáil
uainn.

”

Istvan Szabo, innealtóir sinsearach de chuid rannóg slándála fuinnimh an BEI

amháin a thabhairt le chéile le ceann eile atá deimhneach chomh maith, tá sé ar nós a bheith ag iarraidh dhá
mhaighnéad a bhrú i dtreo a chéile. Troidfidh siad i d’aghaidh. Sin an fáth a n-úsáidtear na hadaimh is éadroime
is féidir le haghaidh an chomhleá. Tá sé thar a bheith deacair mar sin féin.
Taobh istigh den ghrian, tarlaíonn comhleá toisc go mbíonn imtharraingt mhillteanach ag tarraingt adamh le
chéile, rud a chruthaíonn rí-ard-dlús agus teas as cuimse, a fhágann go mbíonn na hadaimh ag bualadh faoina
chéile ar luas mire. Is lú ar fad an fórsa imtharraingthe ar an Domhan mar gheall go bhfuil an pláinéad seo
measartha beag i gcomparáid leis na ngrian agus, in ainneoin an téimh dhomhanda, nach bhfuil an teocht i
ngiorracht scread asail de theocht na gréine. Cén chaoi ar féidir linn dálaí comhchosúla a chruthú don
chomhleá, mar sin?
Níos teo ná an ghrian
Tá fuascailt na ceiste follasach go leor. Le cúiteamh a dhéanamh ar an bhfórsa níos lú imtharraingthe anseo, ní
gá duit ach teocht níos teo ná teocht na Gréine a chruthú. Idir sé agus deich n-oiread níos teo, suas le
150 milliún céim Celsius. Anseo ar an Domhan cruthóidh an teas uafásach sin na dálaí is gá chun ligean do na
hadaimh hidrigine bualadh faoina chéile, rud a mbeidh comhleá agus tuilleadh fuinnimh fós mar thoradh air.
Nach bhfuil sé sin chomh héasca le héasca? Tá cúpla mionrud le réiteach againn ar dtús.
An chéad rud: cén áit faoin spéir a mbeifeá in ann a leithéid de theocht a chruthú ionas nach scriosfadh an
tsubstaint gach uile rud a dtagann sé i dteagmháil leis? Arís, is furasta an fhadhb seo a réiteach: ná lig di teacht
i dteagmháil le haon rud eile. Leis an méid sin a bhaint amach, rinne eolaithe de chuid na Rúise an tokamak a
fhorbairt i lár an 20ú haois, is cuasán i gcruth taoschnó cuasach a bhfuil maighnéid chumhachtacha thart
timpeall air.
Taobh istigh den chuasán seo, déantar gás hidrigine a théamh chuig teocht rí-ard chun é a athrú ina phlasma.
Tá an staid phlasma ar cheann de na ceithre bhunstaid ábhair, ina éiríonn an tsubstaint ghásach ianaithe – toisc
go mbaintear chun siúil na leictreoin atá ar fithis thart ar na núicléis adaimh. Tá an t-ábhar ianaithe seoltach go
leictreach agus, mar sin, is féidir leis na réimsí maighnéadacha a bheith i réim ar iompar an ábhair. Sin an áit a
dtagann na maighnéid isteach sa scéal. Coinníonn siad an tsubstaint atá seoltach go leictreach amach ó bhallaí
an tokamak agus ar foluain os a chionn. Taobh istigh den phlasma, réitíonn na dálaí an bealach do na hadaimh
bualadh faoina chéile, leá le chéile agus fuinneamh a scaoileadh.
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Tá an t-imoibreoir tokamak trialach is mó ar domhan – a dtugtar ITER air – á thógáil faoi láthair sa Fhrainc
d’fhonn indéantacht an chomhleá theirmeanúicléach mar fhoinse mhórscála fuinnimh saor ó charbón a
chruthú. Olltionscadal taighde agus innealtóireachta idirnáisiúnta is ea ITER, a bhfuil an tAontas Eorpach, an
tSín, an India, an tSeapáin, an Chóiré Theas, an Rúis agus Stáit Aontaithe Mheiriceá páirteach ann. Má éiríonn
leis, as gach 50 MW de chumhacht a chuirfear isteach sa chóras ar dtús leis an bplasma a théamh, gheofar
500 MW d’aschur cumhachta comhleá.
A leithéid de thaoschnó
Beidh imoibreoir ITER mór millteach:

• b eidh tokamak ITER chomh trom le trí chinn de Thúr Eiffel;
• caithfidh struchtúr an leictreamaighnéid 1 000 tona i lár an mheaisín a bheith láidir a dhóthain le fórsa a

choinneáil istigh arb ionann é agus a dhá oiread shá an spástointeálaí agus é ag éirí in airde (60 meiginiútan
nó fórsa breis is 6 000 tona);
• beidh 18 leictreamaighnéad ar chruth D thart ar chuasán taoschnó an tokamak, gach ceann acu 17 méadar ar
airde, 9 méadar ar leithead agus meáchan 310 tona ann, meáchan arb ionann é a bheag nó a mhór agus
eitleán Boeing 747-300 lánlódáilte.
Ach cén chaoi a bhféadfaimis an méid ollmhór fuinnimh sin a thabhairt amach as an taoschnó chun é a chur go
slán sábháilte chuig ár mbailte i bhfoirm leictreachais? Trí bhalla an phríomhchuasáin agus réigiún a dtugtar an
t-atreodóir air ag bun an tokamak a dhéanfar é sin. Rialaíonn an t-atreodóir sceitheadh teasa, dramhgháis agus
eisíontas amach as an imoibreoir agus is féidir leis na treochtaí dromchla is airde a sheasamh. Tá dromchla an
atreodóra clúdaithe le tungstan, an miotal a bhfuil an leáphointe is airde aige (3422°C).
In 2019, le tacaíocht ón gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, shínigh an Banc
Eorpach Infheistíochta iasacht €250 milliún do ghníomhaireacht taighde de chuid na hIodáile darb
ainm ENEA le cabhrú leo an t-atreodóir agus saoráid tástála an tokamak a thógáil. Breathnófar sa
tsaoráid sin ar an méid áiféiseach teasa a bheidh ag sreabhadh isteach in atreodóir an imoibreora comhleá
núicléach agus ar bhealaí éagsúla chun é a sceitheadh.
Galtuirbín faoi ainm galánta
Tá taighdeoirí fós sa tóir ar roghanna malartacha, ach mar atá an scéal faoi láthair is dócha go ndéanfar an teas
a athrú ina chumhacht leictreach ar an tseanslí. Úsáidfear an teas a gheobhaidh an balla ar thaobh an phlasma
agus an t-atreodóir chun uisce a athrú ina ghal, a úsáidfear ansin chun galtuirbín a chasadh. Beidh an tuirbín
ceangailte le gineadóir, a tháirgfidh an leictreachas a chuirfear amach chuig an eangach.
“Is beag seans go dtarlóidh na forbairtí eolaíochta is gá le haghaidh an fhuinnimh comhleá chomh sciobtha
agus a thit an t-úll anuas ar cheann Newton,” arsa Istvan Szabo, innealtóir sinsearach de chuid rannóg slándála
fuinnimh an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. “Beidh an-chuid acmhainní ag teastáil uainn.”
Admhaíonn Szabo go bhféadfadh duine éigin teacht ar réiteach go hiomlán difriúil amárach le leas a bhaint as
an bhfuinneamh comhleá, nó cur chuige as an nua i leith an fhuinnimh inbhuanaithe a bheidh ag teastáil uainn
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Breathnófar sa tsaoráid sin ar an méid áiféiseach
“
teasa a bheidh ag sreabhadh isteach in atreodóir
an imoibreora comhleá núicléach agus ar bhealaí
éagsúla chun é a sceitheadh.

”

amach anseo. “Tá smaointe eile ann le hábhar a bhrú agus adaimh a leá. Mar shampla, trí léasair nó brú
meicniúil a úsáid. Agus, cá bhfios, b’fhéidir go bhfuasclóidh duine éigin ceist an chomhleá fhuair lá breá éigin,”
arsa Szabo. “Ach beidh neart acmhainní ag teastáil leis na rudaí go léir sin a thástáil. Tá an obair thaighde agus
forbartha ar an gcomhleá teirmeanúicléach faoi lánseol cheana féin. Is é an ceann is mó a thugann dóchas
dúinn é.”
Infheistíocht le fuinneamh a chumhachtú
Tá dul chun cinn á dhéanamh ar thóir an fhuinnimh comhleá mar sin, ach níl an fuinneamh comhleá ach ar
cheann de roinnt tionscadail fuinnimh nuálacha atá an BEI a mhaoiniú.
D’infheistigh an BEI luach ní ba mhó ná €30 milliún i scaireanna sóisearacha agus sinsearacha de Chiste
responsAbility um Rochtain ar Fhuinneamh Glan. Táthar ag súil go dtabharfaidh an ciste maoiniú do
chomhlachtaí a chuireann laindéir ghrianchumhachtaithe íoc-mar-a-úsáidtear agus córais ghrianfhuinnimh eile
ar fáil do theaghlaigh agus do ghnóthais, san Afraic Fho-Shahárach agus in Oirdheisceart na hÁise go príomha.
Ligeann a leithéid de chórais do theaghlaigh ar ioncam íseal cuisneoirí beaga agus fearais eile a rith, i measc
rudaí eile. Is féidir leo íoc as an gcóras grianfhuinnimh ina thráthchodanna beaga agus cuireann an ciste airgead
ar fáil don sholáthraí le costais tosaigh an chórais a chlúdach.
Mar gheall ar an ardriosca a bhaineann leis na hinfheistíochtaí, tá roinnt scaireanna difriúla á gcur ar fáil ag an
gciste. Na scaireanna sóisearacha ar infheistigh an BEI iontu, is iadsan na cinn is mó a bhfuil riosca ag baint leo.
Trí na scaireanna sóisearacha sin a cheannach, laghdaíonn an BEI riosca an chiste do na hinfheisteoirí siúd a
cheannaíonn scaireanna sinsearacha. Ar an gcaoi sin, mealltar an-chuid caipiteal príobháideach chun an chiste
de bharr go bhfuil an BEI páirteach ann. Le himeacht shaolré an chiste, táthar ag súil go gcuirfear fuinneamh
glan ar fáil do bhreis is 150 milliún duine.
Faoi scáth InnovFin, tionscadal a dtacaíonn an Coimisiún Eorpach leis, rinne an BEI infheistíocht €50 milliún i
gciste cothromais a dhíríonn go sonrach ar nuálaíochtaí a d’fhéadfadh astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú.
I measc na n-infheisteoirí eile sa chiste seo, a dtugtar Fiontair Fionnachtana Fuinnimh na hEorpa air, tá Bill Gates
agus roinnt daoine eile a bhfuil ardshaibhreas acu.
Céard é an ceangal idir na tionscadail éagsúla seo? Déanfaidh siad uile maitheas don aeráid san am atá le
teacht.
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5G DO NA GLÚNTA ATÁ LE
TEACHT
Feabhsaítear éifeachtúlacht fuinnimh go mór sa chúigiú glúin den teicneolaíocht
mhóibíleach, rud is ola ar chroí na chéad ghlúine de dhaoine atá ag déanamh
imní faoin athrú aeráide

M

á tá nasc Idirlín agat, seans maith go bhfuil ceannlíne i ndiaidh ceannlíne feicthe agat le bliain anuas
maidir leis an gcúigiú glúin den chumarsáid mhóibíleach. B’fhéidir go raibh tú ag smaoineamh: An gá
dom sos a ghlacadh ó bheith ag scrollú trí Instagram, ag éisteacht le Spotify agus ag mianadóireacht le
haghaidh Bitcoin ar mo ghléasanna 4G le haird a thabhairt air seo ar fad?
Más spéis leat an aeráid, mar is spéis leis an mBanc Eorpach Infheistíochta í, ‘is gá’ an freagra. Sin an fáth ar
shíníomar iasacht €250 milliún eile anuraidh, i gcomhar leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí
Straitéiseacha, le tacú le Ericsson taighde agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid córas i gcomhair na chéad
ghlúine eile den chumarsáid mhóibíleach.
Laghdú ar chostais fuinnimh do líonraí
Rinne saineolaithe an BEI 23% den iasacht sin a rangú mar ghníomhú ar son na haeráide, é sin bunaithe ar na
hinfheistíochtaí a rinneadh sna gnéithe éifeachtúlachta fuinnimh de 5G. Léirítear i bpáipéar taighde a foilsíodh
le déanaí, ag brath ar cibé acu atá an stáisiún móibíleach i gceantar íseal, meánach nó ard ó thaobh trácht
sonraí de agus ag brath ar a chumraíocht áirithe, go bhféadfadh líonra an méid fuinnimh a úsáideann sé a
laghdú idir 50% agus 95% ach an trácht ar fad a aistriú chuig líonra 5G.
“Is iad costais fuinnimh agus costais cíosa suímh na costais oibriúcháin is mó a bhaineann leis na stáisiúin
bhunáite seo. Is scéal mór é seo do na hoibritheoirí,” arsa Anders Bohlin, príomheacnamaí i rannóg bonneagair
dhigitigh an BEI. “Tá 5G go maith do phóca na n-oibritheoirí dá bhrí sin, agus go maith don aeráid chomh
maith. Agus is tábhachtach an rud é sin dóibh, mar go bhfuil an-chuid custaiméirí ag tabhairt drochama dá
n-oibritheoir faoi na margaí uile a spreagann iad chun fón nua a cheannach gach re bliain, rud nach bhfuil
iontach inbhuanaithe ná baol air. Tá an comhshaol ar a gcoinsias ag na hoibritheoirí.”
Laghdú ar bhillí fóin? Cuir an smaoineamh sin ar feitheamh
An dtiocfaidh laghdú ar bhillí fóin chomh maith nuair a thabharfar isteach 5G? Ní dóigh le Bohlin go dtiocfaidh.
Gheobhaidh na custaiméirí seirbhís níos tapa, níos fearr, agus úsáidfidh siad níos mó sonraí dá bharr sin.
Sin de bharr nach í an éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe an t-aon fheabhsú amháin a bheidh i gceist le 5G
i gcomparáid le 4G. Éilítear le riachtanais feidhmíochta an Aontais Idirnáisiúnta Teileachumarsáide i ndáil le
cumarsáid na chéad ghlúine eile go mbeidh sí idir a 10 agus a 100 oiread níos fearr ná teicneolaíocht 4G. Mar
shampla, ba chóir go méadófaí líon na ngléasanna ar féidir leo nascadh leis an líonra i gciliméadar cearnach ó
100 000 chuig 1 milliún. Is ionann sin agus gléas amháin i ngach méadar cearnach. Ba chóir go méadófaí an
buaicluas sonraí chuig 20 gigighiotán sa soicind, leis.
Ach céard a bheifear in ann a dhéanamh leis an luas agus an éifeachtúlacht mhéadaithe sin?

22

TUARASCÁIL GHNÍOMHAÍOCHTA 2019

TODHCHAÍ DHIGITEACH

Dar le Manuel Tarazona Cano, innealtóir sinsearach i rannóg bonneagair dhigitigh an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta, cé go bhfuil an réaltacht fhíorúil, an réaltacht bhreisithe, idirlíon na n-earraí agus carranna
nasctha ar an bhfód cheana féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh daoine in ann leas iomlán a bhaint astu faoi
dheireadh mar gheall ar fheidhmíocht fheabhsaithe 5G.
An tIdirlíon tadhlach
Deir Tarazona go bhfuil an tIdirlíon tadhlach ar cheann de na smaointí nua a bhfuil an-ghealladh fúithi. Is éard
atá i gceist leis an Idirlíon tadhlach ná monatóireacht a dhéanamh ar mhionghluaiseachtaí do choirp le cur ar
do chumas rudaí fisiciúla a rialú i bhfad uait, agus aisfhotha céadfach fíorama a thabhairt duit ag an am céanna.
“Samhlaigh teileamháinliacht, nó róbait ar féidir iad a chianrialú trí luamhán stiúrtha a bhogadh nó cnaipí a
bhrú, nó trí chomharthaí coirp a thabhairt fiú amháin,” arsa Tarazona. “Beimid in ann rudaí a rialú go cianda
trínár ngluaiseachtaí féin agus fíor-aisfhotha a fháil a bheidh cosúil le teagmháil fhisiceach leis an rud féin – ach
ní fiú faic é mura mbíonn comhartha le fáil san áit a bhfuil an rud agus mura féidir linn an t-aisfhotha a fháil i
bhfíoram a bheag nó a mhór.”

go maith
“ Tá 5G
do phóca na

Tugtar ‘an t-aga folaigh’ ar an méid ama a thógann comhartha gan sreang dul trí
líonra, agus is rud eile é sin a bheidh 10 n-uaire níos fearr le teacht 5G – síos le
1 mhilleasoicind.

n-oibritheoirí, agus
go maith don aeráid
chomh maith.

Fanacht glan ar fhíseáin de chait
Cuirfidh gné eile de 5G darb ainm “slisniú líonra” ar chumas líonraí tosaíocht a
thabhairt do sheirbhísí áirithe a dteastaíonn aga folaigh íseal uathu, agus
leanúint de sheirbhísí nach dteastaíonn ach gnáthaga folaigh uathu a bhainistiú,
amhail breathnú ar fhíseáin ar YouTube. Ligfidh an ghné sin don líonra sainaithint
a dhéanamh ar thrácht a bhaineann le teileamháinliacht, cuir i gcás, agus an
trácht sin a chur chuig “slisne” sa “lána tapa”.

”

Anders Bohlin, príomheacnamaí i
rannóg bonneagair dhigitigh an BEI

Deir Tarazona go bhfuil an-iarracht á déanamh ag an tionscal teileachumarsáide agus ag comhlachtaí poiblí
seirbhísí nuálacha a spreagadh trí líonraí iomlána 5G a chur ag oibriú ar bhonn trialach d’fhonn ligean do
shaineolaithe de chuid an tionscail agus forbróirí aipe scód a ligean leis na smaointe is craiceáilte, is cruthaithí
atá acu a gcuireann na teicneolaíochtaí móibíleacha atá againn faoi láthair srian leo. Gach seans go bhfuil
tuilleadh nuálaíochta fós ar na bacáin mar sin.
Líon na n-infheistíochtaí
Fáth eile ar chuir an Banc Eorpach Infheistíochta an-suim in airgead a chur ar fáil do 5G.
In 2019, shínigh an Banc tráinse €300 milliún d’iasacht €450 milliún do Telefónica, mar aon le hiasacht
€275 milliún do Deutsche Telekom i gcomhair 5G a rolladh amach sa Ghearmáin. Shíníomar freisin iasacht
€300 milliún do KPN le 5G a fhorbairt san Ísiltír, agus margadh €90 milliún leis an oibritheoir DNA maidir le 5G
san Fhionlainn.
Measadh i staidéar de chuid an BEI a seoladh anuraidh go gcosnódh sé thart ar €350 billiún 5G agus bonneagar
snáthoptaice a rolladh amach ar fud na hEorpa, agus go bhféadfadh sé go dtiocfadh trian den fhigiúr sin ó
mhaoiniú príobháideach atá geallta cheana. Tá an Eoraip fós ag infheistiú níos lú i dteileachumarsáid agus i
dteicneolaíocht ná réigiúin eile agus meastar nach n-infheistítear i líonraí móibíleacha ach leath den mhéid a
infheistítear iontu in aghaidh an duine i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Mar sin, tá an BEI ag súil le bheith gníomhach
san earnáil seo go ceann tamall eile.
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RÁS SPLEODRACH
LEICTREACH
Tá an t-iompar leictreach á fhorbairt níos gasta ná mar a cheapfá

T

á dhá rud go smior in QEV: rásaíocht agus nuálaíocht.

Tá an t-iar-thiománaí Formula One, Adrián Campos, ar dhuine de na bunaitheoirí, agus oibríonn fós ar
theicneolaíocht rásaíochta i gcomhair comórtas amhail Formula E, an leagan leictreach de Formula One. Ach,
tá an comhlacht, atá bunaithe in Barcelona, tar éis a aird a dhíriú ar fheithicil nach bhfuil chomh galánta sin le
déanaí: an mionbhus. An cineál a mbíonn múch díosail ag brúchtadh astu go háirithe, a fheictear go forleathan
i roinnt de na cathracha is mó sa chuid den domhan atá i mbéal forbartha
Is simplí an smaoineamh é. Forbraíonn QEV an gléasra cumhachta iomlán le haghaidh feithicil leictreach (an
mótar agus na comhpháirteanna eile a dhéanann an fheithicil a chumhachtú agus a rialú), mar aon le paca
ceallraí, agus cuireann ar fáil iad. Ansin, cuireann monaróirí áitiúla busanna a gcabhail mhionbhus féin ar a
bharr.
“Ní gá do na daoine a thógann busanna ach an chabhail a thógáil ar bharr struchtúir,” arsa Miguel Valldecabres,
príomhfheidhmeannach QEV. “Tá ardán leictreach ísealchostais á chur ar fáil againn dóibh, a chuireann ar a
gcumas leanúint dá bhfuil ar bun acu cheana féin: cabhail a chur ar bharr ardáin.”
Ar na hOileáin Fhilipíneacha, tá QEV ag obair as lámha a chéile le comhpháirtí áitiúil, Global Electric Transport,
ar fheithicil leictreach a thiocfaidh in ionad an jeepney, mionbhus ildaite atá inaitheanta leis an tír agus ar cloch
choirnéil an chórais iompair phoiblí é. Tá thart ar 220 000 jeepney díosail sa tír, a tógadh i dtús báire as feithiclí
airm a d’fhág SAM ina dhiaidh tar éis an Dara Cogadh Domhanda, agus tá an rialtas anois á dtógáil as seirbhís
de réir a chéile.
Cé go bhfuil Mainile i measc na gcathracha is truaillithe ar domhan, ní hé an t-aon chathair sa chuid den
domhan atá i mbéal forbartha atá ar tí athrú chuig feithiclí leictreacha. Tá ordú 150 ardán bus faighte ag
QEV ó Líoma Pheiriú, agus tá a shúil aige ar an Malaeisia agus ar an Indinéis chomh maith. Tá an Banc
Eorpach Infheistíochta ag tacú le QEV le hinfheistíocht €17 milliún.
Deir Valldecabres go bhfuil an saol ag athrú chuig feithiclí leictreacha níos tapa ná mar a cheapann daoine. “Ní
athrú mall 10 mbliana a bheidh ann,” ar seisean. “Réabhlóid 3 bliana é.”
Glacadh le roghanna leictreacha
Bíonn réabhlóidí ag tuile agus ag trá, réabhlóid an iompair leictrigh san áireamh. Is iomaí dúshlán atá le sárú ag
an tionscal, amhail ardchostas feithiclí leictreacha, an easpa bonneagair luchtaithe agus an raon teoranta
múnlaí atá ar fáil le custaiméirí a mhealladh. Cé go bhfuil borradh mór faoi líon na gcarranna leictreacha a
dhíoltar san Eoraip – méadú 45% ar dhíolacháin in 2019 – níl ag éirí leo dul i bhfód ar an margadh go fóill.
“Ní raibh dada againn ag an tús, ach anois bíonn na díolacháin ag méadú 50% gach bliain,” arsa Stéphane Petti,
speisialtóir san iompar nuálach leis an BEI. “Is léir go bhfuil éileamh ann anois.”
Le margadh na gcarranna a chur ar an mbóthar ceart, caithfimid comhlachtaí léasaithe a spreagadh
chun athrú chuig carranna leictreacha. Tá an léasú taobh thiar de thart ar 15% de na carranna nua a
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SOGHLUAISTEACHT AMACH ANSEO

dhíoltar san Eoraip. Chuige sin, tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag infheistiú €250 milliún in ALD
Automotive, ceann de na gnóthais léasaithe carranna is mó dá bhfuil san Eoraip, le cabhrú leo
15 000 feithicil leictreach nua a cheannach. Tá sé beartaithe ag ALD a fhlít feithiclí glasa a mhéadú ó
118 000 i lár 2019 go 200 000 faoi dheireadh 2020.
Tá riosca ag baint leis an athrú chuig feithiclí glasa do ALD, áfach. Braitheann samhail ghnó na gcomhlachtaí
léasaithe go mór mór ar luach athdhíola nó iarmharach na gcarranna tar éis a dtréimhse léasaithe, ach níl
margadh athdhíolta na bhfeithiclí leictreacha ach ina thús fós. “Má cheannaím carr ar €40 000, cé mhéad a
gheobhaidh mé air amach anseo? €25 000? €15 000?” arsa Petti. “Dá mbeadh dul amú orm, d’fhéadfainn dul as
gnó sách sciobtha.”
Ceist an chairr leictrigh a réiteach
Tá moill ar fhorbairt mhargadh na gcarranna leictreacha san Eoraip i gcomparáid
le margaí eile, ar nós na Síne. Tá teorainn le raon na múnlaí leictreacha atá ar fáil
anois de bharr na moille sin (chomh maith leis an easpa bonneagair). “Ar feadh
roinnt blianta, bhí gach déantóir carranna ag obair ar thionscadal beag ach ní
raibh mórán dul chun cinn á dhéanamh i ndáiríre,” arsa Aris Pofantis,
príomhinnealtóir i Rannóg Nuálaíochta agus Iomaíochais an BEI. Is eol do na
déantóirí anois gur gá dóibh cur go suntasach lena gcuid iarrachtaí leictrithe má
tá siad chun seans dá laghad a bheith acu na rialacháin maidir le hastaíochtaí
dé-ocsaíde carbóin a chomhlíonadh. “Fiú na déantóirí carranna nach raibh
chomh tógtha sin le feithiclí leictreacha ar an gcéad dul síos, tá siad ag cur a lán
airgid iontu anois,” arsa Pofantis.

Fiú na déantóirí
“
carranna nach raibh

chomh tógtha sin le
feithiclí leictreacha
ar an gcéad dul síos,
tá siad ag cur a lán
airgid iontu anois.

”

Aris Pofantis, príomhinnealtóir i
Rannóg Nuálaíochta agus
Iomaíochais an BEI

Measann Petti go seolfar 200 múnla cairr nua as seo go ceann a dó nó a trí de
bhlianta. “Cuirfidh an rogha níos leithne tuilleadh dlúis faoin ráta glactha,” ar sé.
Is é an bonneagar luchtaithe an lúb atá fós ar lár, áfach, agus b’fhéidir gurb é an rud is dúshlánaí é. Tá
ardú géar tagtha ar líon na stáisiún luchtaithe san Aontas Eorpach, ach tá neart fós le déanamh má
táimid ag iarraidh go rachaidh feithiclí leictreacha i dtreis san Eoraip.
Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta roinnt tionscadal le dhá bhliain anuas, le comhlachtaí amhail
Allego, Greenway, BeCharge agus Enel X, d’fhonn tacaíocht €200 milliún san iomlán a chur ar fáil do
rolladh amach an bhonneagair seo. Deir Petti go mbeadh infheistíocht nach mór €10 mbilliún ag teastáil
le milliún stáisiún luchtaithe a bhaint amach faoi 2025, mar is aidhm leis an AE. Cé go bhféadfá a rá gur
suim ollmhór é €10 mbilliún, ní ach méid “beag bídeach” é i gcomparáid leis an méid a infheistítear san
iompar ar fud na hEorpa, dar leis.
Soghluaisteacht ar éileamh
Bíonn seirbhísí nua iompair chomhroinnte ag teacht ar an bhfód gach uile lá, agus tá an chuid is mó acu
leictreach. Tá cumhacht á tabhairt don rothar fiú amháin. Tá comhlacht beag de chuid na Gearmáine
darb ainm Fazua tar éis gléasra cumhachta leictreach a fhorbairt do rothair, atá in aon dlúthaonad
amháin nach bhfuil ach meáchan 3.3 cileagram ann. Is féidir é a fheistiú ar rothair rásaíochta lena
soghluaisteacht a mhéadú gan cur isteach ar a n-éifeachtúlacht aeraidinimice. Shínigh an Banc iasacht
€12 mhilliún do Fazua in 2019.
De bharr go bhfuil an oiread sin roghanna comhroinnte acu na laethanta seo – rothair, scútair, carranna
agus rothair rásaíochta fiú amháin, a chuireann leis na roghanna iompair phoiblí atá ann cheana – ní gá
do na glúnta óga carranna a cheannach mar a cheannaigh a dtuismitheoirí. Dar leo, níl sa charr ach
seirbhís a íoctar aisti agus ní gá dóibh ceann dá gcuid féin a bheith acu. “Tá siad ag breathnú ar an
mbealach is áisiúla, is praiticiúla le dul ó phointe A go pointe B,” arsa Aleksandar Mihajlovic, an
t-oifigeach iasachta de chuid an BEI atá freagrach as QEV. “Is í an tsoghluaisteacht ar éileamh todhchaí
na hearnála.”
GUTHANNA BEARTAIS
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AN SNÁITHE GLAS
Tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag obair ar smaointe nua le haghaidh táirgí
maoinithe le dul i ngleic le dúshlán na haeráide

Caithfimid níos mó ná an sean-mhaoiniú céanna a thairiscint. Fágann sé sin gur gá
dúinn dul i riosca, rioscaí a chomhroinnt agus comhairle láidir a chur ar fáil. Le táirgí
nua, níos solúbtha a tháirgeadh, ní foláir dúinn cluas a thabhairt dár gcuid cliant
agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid moltaí. Is é dlúthchomhar le hairgeadaithe eile
– laistigh de Ghrúpa an BEI leis an gCiste Eorpach Infheistíochta go háirithe – a
chuirfidh ar ár gcumas ár spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach.
Heinz Olbers, stiúrthóir, Iarthar na hEorpa, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI
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Táimid ag súil go mbeidh ról níos mó agus
níos mó ag Seirbhísí Comhairleacha i
bhforbairt píblínte agus táirgí chun tacú le
spriocanna Ghrúpa an BEI ó thaobh aeráide
agus inbhuanaitheachta de. Cé gur cinnte go
leanfaimid orainn ag tabhairt lámh chúnta le
tionscadail aistrithe fuinnimh, feictear dúinn
freisin go mbeidh béim níos láidre ó thaobh
comhairle de ar nuálaíocht sa réimse seo – ní
hamháin mar a athraíonn an geilleagar
ciorclach ina ghnáthrud, ach mar a
chabhraíonn teicneolaíochtaí agus samhlacha
gnó digiteacha nua linn dul i ngleic le dúshláin
an athraithe aeráide freisin. Le tacú leis na
forbairtí sin tuilleadh, táimid den tuairim go
gcaithfimid cineálacha nua comhair a chothú
idir na hearnálacha príobháideacha agus
poiblí, rud a dhéanfar trí leas a bhaint as bua
na bhfiontraithe agus trí aitheantas a
thabhairt don chaoi ar gá don earnáil phoiblí
cuid den riosca a sheasamh ag an tús.

Beidh orainn an maoiniú a chuirimid ar
fáil don éifeachtúlacht fuinnimh a
mhéadú tuilleadh. Tá súil agam go
maoineofar tuilleadh teicneolaíochtaí
nuálacha agus soláthraithe seirbhíse a
thacaíonn le gníomhú ar son na haeráide
i réimsí amhail bainistíocht foirgneamh,
réitigh freagartha don éileamh agus gáis
ar bheagán carbóin. Maidir le fuinneamh
in-athnuaite, leanfaimid orainn ag tacú
go láidir leis an earnáil, tuilleadh a
dhéanamh le forbróirí agus fóntais i
dtíortha atá ag titim chun deiridh,
b’fhéidir, agus breathnú ar bhealaí chun
aghaidh a thabhairt ar an riosca
margaidh méadaithe maidir le struchtúrú
tionscadal.

Simon Barnes, stiúrthóir, an Rannóg Seirbhísí
Comhairleacha, an BEI

Dirk Roos, ceann roinne, Cláir Aistrithe Fuinnimh,
Rannóg Tionscadal an BEI
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Beidh idir chomhairle agus chúnamh teicniúil tábhachtach chun spriocanna aeráide
an BEI a bhaint amach mar gheall go gcabhróidh siad linn sainaithint a dhéanamh
ar dheiseanna margaidh chun nuálaíocht a dhéanamh nó tuilleadh ionchuir a
bheith againn. Beidh i gceist leis sin freisin cabhrú lenár gcuid comhpháirtithe
– bainc agus comhpháirtithe eile – tuiscint níos fearr a fháil ar dheiseanna
infheistíochta glaise, rud a chabhróidh lena gcuid cliant chomh maith. Maidir le
héifeachtúlacht fuinnimh, cuir i gcás, is maith is eol dúinn gur tábhachtaí bacainní
neamhairgeadais ná bacainní airgeadais – sin an fáth ar gá dúinn cúnamh teicniúil
níos spriocdhírithe a chur ar fáil chun tionscadail infheistíochta a shainaithint, a
ullmhú agus a bhailiú le chéile. Is é sin an deis iontach a thabharfaidh an
Comhaontú Glas don Eoraip dúinn.
Frank Lee, ceann roinne, Mol Comhairleach Infheistíochta na hEorpa, an BEI

Le linn 2019, chuir an Banc Eorpach
Infheistíochta go mór lena chuid
gníomhaíochtaí iasachtaithe i Meiriceá
Laidineach d’fhonn an tacaíocht a
thugann sé do chúnamh forbartha
agus beartais comhoibrithe an Aontais
Eorpaigh a fheabhsú – agus béim níos
láidre a leagan ar ghníomhú ar son na
haeráide, leis. I measc na sínithe bhí
creat um ghníomhú ar son na haeráide
le banc forbartha réigiúnach, iasacht le
comhlacht uisce réigiúnach agus
creatiasacht do chomhlacht faoi
úinéireacht Eorpach le páirceanna
gaoithe a thógáil. Tá ár gcuid
oibríochtaí i Meiriceá Laidineach ag
teacht le tosaíochtaí an AE, i.e.
gníomhú ar son na haeráide agus an
comhshaol, infheistíochtaí
inbhuanaithe agus, ar na mallaibh,
tacaíochtaí do thíortha atá ag óstáil
daoine easáitithe ó Veiniséala.
Kristin Lang, ceann roinne, Infheistíocht
Earnála Poiblí i Meiriceá Laidineach agus Muir
Chairib, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI

Le gníomhú go héifeacht ar son na
haeráide, ní mór dúinn an chaoi a
ndéanaimid rudaí a tháirgeadh agus a
thomhailt a athrú ó bhonn. Ní bheifear in
ann an t-athrú sin a dhéanamh gan
teicneolaíochtaí ar bheagán carbóin agus
teicneolaíochtaí digiteacha a fhorbairt, a
mhéadú agus a roghnú. Is í sin an áit ar
féidir leis an mBanc Eorpach Infheistíochta
a chion féin a dhéanamh: tríd an riosca a
bhaineann le tionscadail a laghdú, is féidir
linn dlús a chur faoi nuálaíocht
cheannródaíoch (is é sin le rá, nuálaíocht
ardriosca).
Laura Piovesan, stiúrthóir, Nuálaíocht agus
Iomaíochas, an Rannóg Tionscadal, an BEI
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TAR ISTEACH AR AN
SMAOINEAMH
Fiú má dhéanaimid infheistíocht i ngníomhú nuálach ar son na haeráide,
déanfaidh an t-athrú aeráide dochar millteanach fós féin. Tá sé níos tábhachtaí
anois ná riamh tacú le tionscadail arb aidhm leo cabhrú leis na daoine agus leis
na háiteanna sa chuid den domhan atá i mbéal forbartha is mó atá thíos leis.

T

á cuid mhaith den ghníomhú ar son na haeráide dírithe ar astaíochtaí carbóin a laghdú. Ach tá roinnt
d’iarmhairtí an athraithe aeráide linn cheana féin, agus is iarmhairtí tubaisteacha iad i bhfad rómhinic. Sa
troid in aghaidh an téimh dhomhanda, tá fíorthábhacht ag baint le tionscadail a chabhraíonn le daoine agus le
háiteanna dul in oiriúint do na hiarmhairtí aeráide seo. Ní minic a tharraingíonn an t-oiriúnú don athrú aeráide
aird na meán i gcomparáid le carranna leictreacha, grianfhuinneamh nó feirmeacha gaoithe, ach tá sé chomh
tábhachtach céanna leo.
Is é bonneagar bun agus barr an oiriúnaithe, amhail droichid níos láidre le tuilte a sheasamh, oifigí nua a
úsáideann níos lú fuinnimh nó bóithre níos fearr nach scuabtar chun siúil i stoirmeacha. D’fhéadfadh sé a
bheith chomh simplí le córas aerchóirithe a chur le scoil san Áise, nó chomh casta le córas draenacha áir a
leagan ar fud cathair san Afraic. Is iomaí réimse a mbaineann an t-oiriúnú leis, ó thalmhaíocht agus oideachas,
go cúram sláinte agus soláthar uisce, go dul i ngleic le fairsingiú fásaigh agus creimeadh cósta.
Teastaíonn ó stáit oileáin agus réigiúin leochaileacha san Áise agus san Afraic cabhair speisialta le dul in oiriúint
don athrú aeráide, toisc gurb iadsan is mó a bheidh thíos leis. Tá ardú leibhéal na mara, falscaithe agus
drochstoirmeacha ag cur isteach orthu cheana féin.
“Cabhraíonn an t-oiriúnú le daoine na hiarmhairtí athraithe aeráide is measa a sheachaint,” arsa Nancy Saich,
an príomh-saineolaí ar an athrú aeráide leis an mBanc Eorpach Infheistíochta. “Ach ní furasta an obair é. Mar sin,
táimid ag dul i gcomhar lenár gcuid cliant d’fhonn tuiscint a fháil ar na bealaí a bhfuil siad fágtha gan chosaint
ar an athrú aeráide agus ar ar féidir linn a dhéanamh le cabhrú leo bearta a dhéanamh chun na hiarmhairtí a
sheasamh.”
Tuilleadh cúnamh teicniúil agus tuilleadh airgid
Ar fud an domhain, tá tíortha agus cathracha ag cur tús le tionscadail le hullmhú d’iarmhairtí an athraithe
aeráide. Teastaíonn ó chuid mhaith de na tionscadail sin cúnamh teicniúil agus tuilleadh maoinithe le go
n-éireoidh leo.
Bíonn bóithre faoi uisce ina gcúis le fadhbanna ollmhóra gach bliain in Laos. Is minic a dhúntar bóithre ar feadh
seachtainí de dheasca sciorrthaí talún agus tuilte, rud a fhágann nach féidir le daoine dul chuig an margadh ná
chuig an dochtúir agus nach féidir le leanaí dul ar scoil fiú. Tá 1 400 ciliméadar de bhóithre i réigiúin tuaithe á
bhfeabhsú ag an rialtas chun dul i ngleic le fadhb na dtuilte agus chun an dochar a rinne an bháisteach san am
atá thart a dheisiú. Beidh na bóithre nua níos láidre, déanta de scoth na n-ábhar agus beidh an draenáil i bhfad
níos fearr chun nach ndúnfar an oiread sin bóithre le linn drochstoirmeacha báistí amach anseo.
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OIRIÚNÚ AERÁIDE
i mbéal forbartha is mó atá i mbaol toisc nach gcuirtear
“naTíortha
tuartha adhaimsire san áireamh sna deisiúcháin ná sna dearaí i
gcónaí, agus mar gheall go mbíonn na caighdeáin tógála níos ísle in
amanna de dheasca sriantachtaí buiséid.

”

Meryn Martens, speisialtóir sinsearach san iompar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta

“Tíortha i mbéal forbartha is mó atá i mbaol toisc nach gcuirtear na tuartha adhaimsire san áireamh sna
deisiúcháin ná sna dearaí i gcónaí, agus mar gheall go mbíonn na caighdeáin tógála níos ísle in amanna de
dheasca sriantachtaí buiséid,” arsa Meryn Martens, speisialtóir sinsearach san iompar leis an mBanc Eorpach
Infheistíochta.
Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht €20 milliún in 2018 agus iasacht €100 milliún in 2019 le cabhrú
le Laos na bóithre nua seo a thógáil, chomh maith le comharthaí, cosáin, trasrianta coisithe agus soilse a
fheabhsú. Rachaidh an infheistíocht chun tairbhe do bhreis is 1.6 milliún duine. “Rachaidh an tionscadal seo
chun leasa pobail áitiúla ar fud fad Laos,” arsa Kikeo Chanthaboury, an t-aire sóisearach pleanála agus
infheistíochta don tír.
Oiriúnú do spéirlingí
Tá tionscadal oiriúnaithe den chineál céanna ar bun sa Phoblacht Dhoiminiceach le bóithre agus bonneagar
eile a atógáil a ndearna spéirling in 2016 agus tulcaí in 2017 damáiste dóibh. Is é is aidhm leis an tionscadal ná
1 100 teach inacmhainne, 55 ciliméadar de bhóithre agus ceithre chiliméadar de bhonneagar coiscthe tuilte a
thógáil. Ina theannta sin, cabhróidh an tionscadal le pobail an t-oiriúnú aeráide a chur san áireamh i bpleanáil
chathrach. Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht $50 milliún le haghaidh an tionscadail seo i mí Iúil
2019, agus thug an tAontas Eorpach deontas €20 milliún, leis. Ar an taobh eile den oileán i Háítí, cheadaigh an
Banc Eorpach Infheistíochta iasacht €25 milliún i mí Aibreáin 2019 le lámh chúnta a thabhairt le bóithre agus
droichid a atógáil ar scrios Spéirling Mhaitiú iad. Gheobhaidh an tionscadal seo deontas ón AE freisin.
Ganntanas uisce
Tá tábhacht ag baint le huisce i gcomhthéacs an oiriúnaithe chomh maith. Tá Leosóta buailte go dona ag
triomach fada agus is minic a bhíonn ganntanas uisce ann mar thoradh ar an athrú aeráide, mar shampla. Níl
fáil ag roinnt mhaith daoine sa tír Afracach seo ar uisce sábháilte agus is minic a chaitheann siad siúl ar feadh
uaireanta an chloig le huisce óil a fháil. Tá tionscadal amháin ar bun in ísealchríocha na tíre, áit a bhfuil thart ar
dhá thrian den daonra ag cur fúthu, d’fhonn fáil ar uisce óil agus sláintíocht a fheabhsú. Feabhsóidh an
tionscadal seo córais iontógála abhann, ionaid cóireála uisce, píobáin tarchurtha agus stáisiúin chaidéalaithe.
Cheadaigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht €82 milliún in 2019 don tionscadal seo.
Tacaíonn an BEI freisin le cistí infheistíochta nuálacha atá ag iarraidh dúshláin oiriúnaithe a shárú. Tá ciste nua
darb ainm CRAFT (an tSaoráid Aistrithe Airgeadais agus Teicneolaíochta um Athléimneacht agus Oiriúnú
Aeráide) ag forbairt teicneolaíochtaí nua agus sainseirbhísí le cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha dul i ngleic
le triomach, drochaimsir agus galar, mar aon le breathnú ar na féidearthachtaí maidir le fuinneamh gaoithe
agus gréine. D’infheistigh an Banc Eorpach Infheistíochta $30 milliún in CRAFT agus chuir €5 mhilliún ar fáil mar
chaipiteal riosca chomh maith trí Ardán Airgeadais Aeráide Lucsamburg-BEI, rud a mheallfaidh tuilleadh airgid
isteach ó infheisteoirí príobháideacha.
Déanta na fírinne, tá an t-oiriúnú ina shampla maith den chaoi a gcuireann obair forbartha an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta ar a chumas saineolas agus nuálaíocht Eorpach a chomhroinnt, chomh maith le comhairle a chur
ar fáil i dtaca le tionscadail atá curtha in oiriúint do thíortha atá i mbéal forbartha.
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AN tATHRÚ AERÁIDE SA
CHATHAIR
Is é an t-oiriúnú aeráide uirbeach an chéad bheart eile atá le déanamh ag
cathracha Eorpacha nach foláir dóibh iad féin – agus a gcuid saoránach – a
chosaint in aghaidh iarmhairtí dosheachanta an athraithe aeráide. Seo roinnt
smaointe faoi na bealaí a bhféadfaidís tabhairt faoi.

T

á an riosca tuilte agus teagmhas adhaimsire eile ina chrá croí ceart ag pleanálaithe i gcathracha stairiúla,
áit nach féidir mórán a dhéanamh faoi dhlús na seansráideanna caola. Sin an fáth a bhfuil Flórans, cathair
a bhfuil an stair go smior inti, ag cur plean i bhfeidhm le láithreacha a chruthú thart ar an Ema (fo-abhainn de
chuid an Arnó) a shúfaidh isteach tuilte amach anseo amhail is dá mba spúinsí iad. Nuair nach mbíonn tuile san
abhainn, beidh na saoránaigh in ann na láithreacha seo a úsáid mar pháirceanna.
Plean cliste é go deimhin agus is rud é a bheidh an-chuid cathracha ar fud an domhain a dhéanamh amach
anseo. Tá cathracha ag baint leas as réitigh dhúlra-bhunaithe le dul in oiriúint d’iarmhairtí an
athraithe aeráide agus leis na cathracha a dhéanamh níos tarraingtí agus níos compordaí dóibh
siúd atá ina gcónaí iontu. Tá caidreamh ag an mBanc Eorpach Infheistíochta le Flórans le fada an lá agus tá
roinnt mhaith iasachtaí tugtha aige don chathair Thuscánach le himeacht na mblianta. Le blianta beaga anuas
tá an Banc ag freagairt don athrú aeráide ach spreagadh do gach cineál iasachtaí machnamh a dhéanamh ar a
gciallaíonn an t-athrú aeráide dó.
Flórans agus an t-oiriúnú aeráide uirbeach
Ní foláir do chathracha aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí tubaisteacha an athraithe aeráide mar go bhfuil sé ag
dul i bhfeidhm orthu cheana féin – agus tá gach cosúlacht ar an scéal go mbeidh go ceann i bhfad, fiú sa chás
is fearr is féidir. Tá an t-oiriúnú seo don athrú aeráide tábhachtach i gcathracha go háirithe mar gheall
ar a mhéad a chruthaíonn tuilte agus tonnta teasa fhoircnigh fadhbanna eacnamaíocha agus
sóisialta do phobail nach bhfuil ag súil leo.
Seo a leanas an chaoi a ndeachaigh an Banc Eorpach Infheistíochta i gcomhar le Flórans i dtasc comhairleach
a cuireadh i gcrích in 2019 lena straitéis aeráide a leagan amach agus le sainaithint a dhéanamh ar thionscadail
aeráidseasmhacha a d’fhéadfadh an Banc a mhaoiniú.
Tríd an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, comhpháirtíocht idir an Banc agus an
Coimisiún Eorpach, d’earcaíomar sainchomhairleoir le hobair a dhéanamh le bardas Fhlórans ar scéim cosanta
ar thuilte a bhí beartaithe, ionas go dtabharfaí aghaidh chomh maith ar na rioscaí breise a bhaineann leis an
athrú aeráide. Is é b’aidhm leis an staidéar ná bonneagar nua Glas-Gorm a chruthú ar Abhainn Ema trí réimse
beart ar nós iarmhairtí teasoileáin uirbigh a laghdú, cáilíocht an uisce a fheabhsú agus bithéagsúlacht a
mhéadú. I mbeagán focal, cuireadh plean i dtoll a chéile mar thoradh ar an staidéar le cur le cumas an cheantair
taobh amuigh den chathair thart ar an Ema ardleibhéil uisce a shú isteach. Táthar ag súil, dá réir sin, nach
ndéanfaidh tuilte an méid céanna dochair taobh istigh den chathair amach anseo.
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D’fhorbair Flórans tionscadal a úsáideann páirc thart ar
“
bhruacha an Ema mar réiteach dúlra-bhunaithe ar an bhfadhb.
”

Le cúnamh an staidéir, d’oibrigh Flórans as lámha a chéile le dhá bhardas bheaga máguaird agus d’fhorbair siad
tionscadal a úsáideann páirc thart ar bhruacha an Ema mar réiteach dúlra-bhunaithe ar an bhfadhb. In
ionad umair choincréite a thógáil leis na tuilte a chruinniú, thóg siad cnoic agus gleanna i bpáirc atá
in ann an t-uisce a shú isteach agus, nuair nach mbíonn tuilte ann, is féidir a úsáid mar áis áineasa,
lena n-áirítear raonta rothair.
Oiriúnú san Aithin
Tá an Aithin ina sampla maith de chathair atá tar éis an t-oiriúnú a chur i lár an aonaigh ina straitéis
athléimneachta.
Tá 80% de chathair na hAithne clúdaithe ag foirgnimh agus déantúis eile atá teannta go dlúth le chéile.
Coinníonn an t-uafás sin asfailt agus coincréite teas istigh i rith na dtonnta teasa fada a mbíonn an chathair
buailte acu níos minice agus níos minice. Féadann na teasoileáin uirbeacha seo i lár na cathrach a bheith
níos mó ná 10ºC níos teo ná na bruachbhailte. Ach bíonn an t-asfalt agus an choincréit sin ina laincis ar an
gcathair nuair nach mbíonn sé ina bhrothall chomh maith. Nuair a thagann na stoirmeacha báistí, ní féidir leis
an uisce sileadh leis tríothu ach an oiread. An toradh: tulcaí áitiúla go minic.
Thug an chathair aghaidh ar na fadhbanna sin, arb é an t-athrú aeráide is cúis leo. Tá an Aithin ag tabhairt faoi
roinnt tionscnaimh um oiriúnú don athrú aeráide atá á maoiniú ag an tSaoráid Maoinithe Caipitil
Nádúrtha, is clár atá á rith ag an mBanc Eorpach Infheistíochta i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus atá
dírithe ar chaomhnú dúlra, bithéagsúlacht agus oiriúnú don athrú aeráide trí réitigh dhúlra-bhunaithe. I gceist
leis an tionscadal freisin tá obair chomhairleach ón Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, a
cuireadh i gcrích in 2019.
Faoi thionscadal Shaoráid Maoinithe Caipitil Nádúrtha na hAithne, táthar ag súil go méadófar líon na spásanna
glasa 25% agus go ndéanfar roinnt bearta oiriúnaithe don athrú aeráide, lena n-áirítear teachíní éan agus
crainn. Tá tábhacht nach beag ag baint le conairí glasa ó thaobh bithéagsúlachta de, toisc go ligeann siad do
speicis agus d’aermhaiseanna bogadh.
Bíonn siad deas pléisiúrtha do mhuintir na cathrach, leis.
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AN SNÁITHE GLAS
Déanann an Banc Eorpach Infheistíochta beart de réir a bhriathair. Cé na
cineálacha tionscadail aeráide agus comhshaoil a mbeidh ár saineolaithe ag
obair orthu roimh i bhfad, dar leo féin?
Tá athrú suntasach ag teacht ar an earnáil iompair faoi láthair de réir mar a dhéanann sí iarracht
idir dhúshlán an dícharbónaithe agus dúshlán an digitiaithe a shárú. Ag an am céanna, táimid ag
iarraidh na tearcinfheistíochta a rinneadh i mbonneagar bunúsach le 10 mbliana anuas a chur ina
ceart. Beidh ról an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus deiseanna san earnáil níos tábhachtaí fós
as seo go ceann roinnt blianta, agus tá an Banc in áit mhaith le ról lárnach a bheith aige in athrú an
iompair ó bhonn. Beimid ag tacú le hiompar níos glaine agus níos sábháilte go háirithe, agus
beidh táirgí agus cliaint nua i gceist leis sin. Ag an am céanna, beidh sé fós mar thosaíocht againn
tacú leis an mbonneagar bunúsach iompair is gá le dea-fheidhmiú an gheilleagair ghlais nua a
chinntiú. Beidh na blianta atá amach romhainn idir thábhachtach agus dúshlánach, ach is féidir
linn talamh slán a dhéanamh de go mbeidh ról lárnach ag an BEI ann.
Gavin Dunnett, stiúrthóir, Soghluaisteacht, an Rannóg Tionscadal, an BEI

Measaimid go mbeimid ag maoiniú tuilleadh
tionscadail um oiriúnú don athrú aeráide, a
chuirfidh go mór leis an dea-theist atá ar an
mBanc Eorpach Infheistíochta cheana maidir le
tionscadail fuinnimh in-athnuaite san Afraic, i
réigiún Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, san
Áise agus i Meiriceá Laidineach. Tá tuiscint á fáil
de réir a chéile ag tíortha i mbéal forbartha ar na
hiarmhairtí tubaisteacha a d’fhéadfadh a bheith
ann dá bpobal agus dá ngeilleagar, agus feicimid
go bhfuil éileamh méadaithe ar thionscadail a
chuirfeadh lena n-athléimneacht – uisce a úsáid ar
bhealach níos fearr, bonneagar is féidir adhaimsir
a sheasamh, oiriúnú barr, athfhoraoisiú, éagsúlú
eacnamaíoch, agus mar sin de. Is é an chéad
dúshlán eile atá le sárú ag na réigiúin seo ná
éifeachtúlacht fuinnimh agus an geilleagar
ciorclach a chur san áireamh sna pleananna atá
acu maidir le forbairt uirbeach agus tionsclú.
Maria Shaw-Barragan, stiúrthóir, Comhpháirtithe
Domhanda, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI
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Ní mór dom béim a leagan ar a thábhachtaí atá an
t-oiriúnú don athrú aeráide. Tá an chosaint ar thuilte
ina sampla maith. Tá cónaí ar chuid mhaith de
thairbhithe an Bhainc gar don chósta agus iad i
mbaol iarmhairtí an athraithe aeráide go háirithe.
Caithfear breathnú ar sholáthar uisce mar chuid den
obair oiriúnaithe freisin. Faoin mbliain 2025, ní
bheidh fáil ag 800 milliún duine ar a ndóthain uisce.
Déanaimid machnamh i gcónaí ar an gcaoi a
bhféadfadh athrú teacht ar infhaighteacht
acmhainní uisce le himeacht ama agus cuirimid ár
dtionscadal in oiriúint dó sin ach na foinsí uisce a
éagsúlú. Is gá uisce i gcomhair maireachtáil agus
forbairt gheilleagrach. Ní hamháin go dtéann ídiú
acmhainní uisce i bhfeidhm ar an uisce a thagann
amach as an sconna, ach ar gach uile rud sa saol.
Gan uisce, tagann moill ar tháirgeadh tionscail agus
talmhaíochta agus ar fhás gnó, agus méadaíonn
teannas sóisialta. Níl mór don tsochaí ina hiomláine
– fiú daoine nach bhfuil ag obair san earnáil uisce –
smaoineamh faoi uisce agus faoina sholáthar san
am atá le teacht.
Karine Measson, ceann roinne, Bainistiú Uisce, an Rannóg
Tionscadal, an BEI

Tá cathracha ag cur straitéisí aeráide i bhfeidhm agus ag fáil tuiscint níos fearr ar na bealaí a bhfuil siad
fágtha gan chosaint ar an aeráid. Dá bhrí sin, is fearr atá siad in ann maoiniú a lorg le haghaidh tionscadail
a bhaineann leis an aeráid. Ag an am céanna, tá an cumas nuálaíochta á fheiceáil againn i gcineálacha nua
tionscadail (mar shampla, réitigh dhúlra-bhunaithe a chomhtháthú in infheistíocht uirbeach), samhlacha
gnó nua (amhail comhlachtaí ag cur seirbhísí geilleagair chiorclaigh ar fáil) agus idirghabhálaithe atá ag cur
níos mó spéise i saoráidí a bhfuil gníomhú ar son na haeráide ina sprioc acu. Leagtar béim láidir ar
athchóiriú sa Chomhaontú Glas – sa chomhthéacs uirbeach, is féidir linn a bheith ag súil go gcuirfear béim
níos mó ar athchóiriú foirgneamh, tithe shóisialta inacmhainne, mar shampla. Táthar ag cur le tionscnaimh
geilleagair ciorclaigh agus cathrach ciorclaí i rith an ama agus táimid ag ceapadh go bhféadfadh sé go
gcuirfidís sin le hathchúrsáil, athfhorás athfhorbraíochta agus foirgnimh ghlasa, rudaí a chuirfeadh le
gníomhú ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil araon. Taobh amuigh den AE, tá
iarrachtaí á ndéanamh ag cathracha agus ag líonraí cathracha díriú isteach ar phleanáil ar son na haeráide,
agus táimid ag súil go dtiocfaidh méadú ar infheistíochtaí a thacóidh le gníomhú ar son na haeráide i
gceantair uirbeacha trí shoghluaisteacht inbhuanaithe, bearta frithsheasmhachta uirbí (amhail rialú tuilte
nó frithsheasmhacht in aghaidh triomaigh) nó foirgnimh atá tíosach ar fhuinneamh.
Gerry Muscat, ceann an Aonaid Forbartha Uirbí, an Rannóg Tionscadal, an BEI

Is iondúil gur mó is léir an t-athrú aeráide
ón méid báistí a fhaightear os cionn na
ngnáthathruithe séasúracha nó faoina
mbun, mar sin tá an earnáil uisce ar cheann
de na rudaí is measa as. Chuir an earnáil
athraitheas na haeráide san áireamh riamh,
ach anois tá athrú ag teacht ar an tacar
sonraí hidreolaíocha de dheasca na
dtréimhsí triomaigh níos faide agus na
dtuillte níos measa. Tá réitigh níos cliste ar
an bhfód cheana, amhail talamh a chur i
leataobh d’aibhneacha, buaicscamhadh
tuillte nó cóireáil a dhéanamh ar
fhuíolluisce chun a athúsáide i gcomhair
uisciú. Mar gheall go bhfuil uirbiú ag
leanúint ar aghaidh agus an brú ar ár
gcórais chomhshaoil ag méadú de shíor, ní
féidir a chinntiú go mbeidh fáil againn ar ár
ndóthain uisce amach anseo ach amháin
má dhéanaimid gach iarracht teacht roimh
na deacrachtaí aeráide.
Thomas van Gilst, ceann roinne, Slándáil agus
Athléimneacht Uisce, an Rannóg Tionscadal, an BEI

I gcás corparáidí sa Spáinn, táimid den tuairim go bhféadfadh
iontaobhais infheistíochta eastáit réadaigh tuilleadh
infheistíochta a dhéanamh i bhfoirgnimh atá nach mór
neodrach ó thaobh fuinnimh de agus in athchóiriú a
bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh. Ina theannta sin,
ceapaimid go bhfuil d’acmhainn i gcomhlachtaí feistiú painéal
fótavoltach a mhaoiniú chun leictreachas a chur ar fáil dóibh
féin (a bhuíochas le leasú a rinneadh le déanaí ar an dlí sa
Spáinn). Ba chóir d’oibreoirí busanna agus comhlachtaí eile a
úsáideann feithiclí tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i
bhfeithiclí glasa. Iasachtaí sinsearacha a bheidh san ionstraim
mhaoinithe don chuid is mó de na corparáidí sin
(meánchaipitlithe go príomha).
Martin Arnold, ceann aonaid, Corparáidí san Ibéir, an Rannóg Oibríochtaí,
an BEI

Tá punann mhór tionscadal ag an mBanc san
Éigipt in earnálacha a bhaineann le maolú aeráide
(cóireáil uisce, laghdú ar son an chomhshaoil agus
iompar). Beidh an Banc ag cur lena chuid
iarrachtaí sna hearnálacha sin sa bhliain atá
amach romhainn, san earnáil iompair go háirithe.
Mar aon leis na hardleibhéil truaillithe atá ann, tá
fás rábach an daonra ag cur brú ar an tír freisin
– sáróidh daonra na hÉigipte 100 milliún duine in
2020 agus táthar ag tuar go mbeidh 200 milliún
duine sa tír faoi dheireadh an chéid. Tá na
húdaráis phoiblí ag cur tuilleadh seirbhísí atá
inbhuanaithe, iontaofa, éifeachtúil agus saor ó
charbón ar fáil. Is mór acu an tacaíocht theicniúil
agus airgid a fhaigheann siad ón mBanc sna
réimsí seo.
Alfredo Abad, ceann Oifig Chaireo, an BEI
GUTHANNA TIONSCADAIL
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OIDEAS DON GHNÍOMHÚ AR
SON NA hAERÁIDE
Is minic a bhíonn sé deacair airgead a thiomsú le smaointe maithe cúraim sláinte
a chur chun cinn níos faide ná an taighde tosaigh. Is féidir leis an BEI an dúshlán
sin a shárú ach infheistíocht a dhéanamh

I

s féidir leis an athrú aeráide an scéal a dhéanamh níos measa d’eagraíochtaí neamhrialtasacha agus
d’eolaithe atá ag iarraidh dul i ngleic le galair mhóra. An mhaláire, cuir i gcás. Tá méadú ar líon na muiscíti de
dheasca na dteochtaí níos airde, mar sin tá comhlachtaí biteicneolaíochta ag infheistiú in uirlisí nua le maláire
a chosc agus a chóireáil san Afraic.
Gach lá san Afraic, faigheann thart ar 700 leanbh bás le maláire, ceann de na galair thógálacha is marfaí dá
bhfuil ar an mór-roinn. Tá easnamh maoinithe idir €1.8 billiún agus €2.7 billiún ag cur bac ar an taighde agus
forbairt ar an maláire, atá ag teastáil le táirgí a scálú suas go príomha. Tá an ganntanas seo níos measa fós de
bharr frithsheasmhacht mhéadaithe in aghaidh na bhfeithidicídí a úsáidtear ar eangacha muiscítí agus roinnt
de na cóireálacha drugaí is éifeachtaí.
“Tá baint dhíreach ag an teas foircneach le roinnt galar, lena n-áirítear galair chardashoithíocha
agus riospráide agus asma,” arsa Felicitas Riedl, ceann rannóg eolaíochtaí beatha an BEI. “Is é an
t-athrú aeráide is cúis leis an méadú ar an teocht agus beidh tionchar níos mó agus níos mó aige ar
shláinte sochaithe. Is féidir linn a rá go cinnte go n-athraíonn an t-athrú aeráide deitéarmanaint
shóisialta agus chomhshaoil na sláinte – aer glan, uisce óil sábháilte, dóthain bia agus dídean
sábháilte. Déanann ár dtionscadail iarracht dul i ngleic le tionchar an athraithe aeráide.”
Is iomaí tionscadal de chuid comhlachtaí biteicneolaíochta agus cógaisíochta atá ag déanamh taighde ar
vacsaíní agus ar bhearta bitheolaíocha eile a d’fhéadfadh maláire a chosc. Cé go bhfuil gealladh faoi chuid
mhaith acu, níl siad ach ina dtús agus is minic a théann sé deacair orthu teacht ar mhaoiniú. Ach tá maoiniú
faighte acu ó Chiste Maláire an AE, ar ionstraim infheistíochta €240 milliún é a bhfuil baint ag an Aontas
Eorpach, eagraíochtaí idirnáisiúnta, corparáidí agus eagraíochtaí pobail léi. Is í Fondúireacht KENUP a chuir an
ciste ar bun in 2014, is eagraíocht dhomhanda a chuireann nuálaíocht san Eoraip chun cinn.
In 2019, shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta infheistíocht €111 milliún i gCiste Maláire an AE. “Is
mian linn bearna sa mhargadh a líonadh agus dlús a chur faoi réitigh nua a bhfuil géarghá leo chun troid in
aghaidh maláire agus an tsláinte phoiblí dhomhanda a chosaint,” arsa Anna Lynch, saineolaí cúraim sláinte de
chuid an BEI.
Tá an Banc ag tacú le Gavi freisin, atá ina chomhaontas vacsaíní a oibríonn chun an imdhíonacht in aghaidh
17 ngalar thógálacha a mhéadú i dtíortha bochta. Gach bliain, ní fhaigheann na milliúin leanaí gnáthvacsaíní,
rud a fhágann gan chosaint ar ghalair iad. Tá breis is 760 milliún leanbh vacsaínithe ag Gavi ó cuireadh ar bun
scór bliain ó shin é. Is í an sprioc atá aige ná teacht aniar na bpobal is mó atá i mbaol a mhéadú d’fhonn
tionchar sláinte an athraithe aeráide a laghdú. Is mian leis 300 milliún leanbh eile a imdhíonadh sna tíortha is
boichte ar domhan idir 2021 agus 2025, agus breis is seacht milliún beatha a shábháil dá bhrí sin.
Is iomaí dúshlán a bhíonn le sárú ag cláir vacsaínithe i dtíortha bochta, amhail sainaithint a dhéanamh ar na
daoine nach bhfuil vacsaínithe, na vacsaíní a choinneáil ag an teocht cheart agus iad á n-iompar, agus a
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chinntiú go gcuirtear an oiliúint chuí ar na hoibrithe cúraim sláinte atá ag tabhairt na vacsaíní. Gach tír a
fhaigheann tacaíocht ó Gavi, íocann sí as cuid de na vacsaíní de réir a hioncaim per capita. Tá saoráid
ráthaíochta $200 milliún curtha ar fáil ag an mBanc Eorpach Infheistíochta le tacú le clár vacsaínithe Gavi.
Ospidéil a choinneáil ar a gcosa
Cén bhaint atá ag an athrú aeráide le hospidéil? Níos mó ná a cheapfá. Ar thaobh
amháin, cuireann ospidéil cóir leighis ar othair atá buailte ag galair a raibh an
t-athrú aeráide ina chúis leo. Ar an taobh eile den scéal, cuireann siad leis an
athrú aeráide.
Imríonn an ghéarchéim aeráide tionchar ar shláinte phoiblí, chomh maith leis an
gcaoi a gcuirimid cúram ar fáil. Cuireann tonnta teasa, falscaithe, triomach agus
tuillte isteach go mór ar ospidéil agus ní foláir dóibh a bheith in ann bristeacha
seirbhíse agus aslonnú sealadach a sheasamh sna cásanna sin. Caithfidh
dochtúirí agus altraí ar fud an domhain teacht roimh thinnis nua agus cóir leighis
a chur ar na daoine a dtagann na tinnis sin orthu.

“

Faigheann leanbh
bás le maláire gach re
nóiméad. Is den
ríthábhacht go
mbainfí croitheadh
maith as an status
quo.

”

Anna Lynch,
saineolaí cúraim sláinte de chuid an
BEI.

Is é fírinne an scéil go ndéanann an chuid is mó de na saoráidí cúraim sláinte féin
dochar don aeráid chomh maith. Gineann siad an t-uafás dramhaíl leighis agus
úsáideann an-chuid fuinnimh i gcomhair aerú, téimh, fuarú, soilsiú agus innealra. Tá roinnt ospidéal ag
déanamh beart d’fhonn a lorg aeráide a laghdú.

Tá an lárionad cliniciúil in Rijeka, ospidéal mór sa Chróit, scaipthe amach i 60 seanfhoirgneamh ar thrí láthair
éagsúla ar fud an bhaile, rud a chiallaíonn gur gá d’otharchairr dul ar fud an bhaill trí dhrochthrácht.
Freastalaíonn an t-ospidéal ar 600 000 duine a chónaíonn thart ar Rijeka agus ar na céadta míle daoine a
thagann chun na háite ar saoire.
In 2019, cuireadh tús le tógáil foirgnimh úrnua, chomhaimseartha ina dtabharfar gníomhaíochtaí uile an
ospidéil le chéile in aon áit amháin. Mar chuid den tionscadal seo, déanfar saoráidí seirbhíse atá ann cheana a
uasghrádú agus tógfar cinn úrnua, lena n-áirítear bloc cumhachta teirmí, cistin agus carrchlós. Táthar ag súil go
dtiocfaidh laghdú 40% ar an méid leictreachais a úsáidtear, laghdú 50% ar an méid gáis agus laghdú 30% ar an
méid uisce mar gheall ar an bhfoirgneamh nua. Ní dhéanfar naíonáin nuabheirthe a aistriú idir seirbhísí ospidéil
atá naoi gciliméadar óna chéile a thuilleadh. Ina ionad sin, bogfar go compordach ó sheomra amháin chuig
seomra eile iad. Fuair an t-ospidéal iasacht €50 milliún ón BEI in 2019, chomh maith le comhairle ón Mol
Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht.
Cur chuige iomlánaíoch i leith na hinfheistíochta
Chun ár sláinte a fheabhsú, is gnách linn smaoineamh faoi aistí cothroma bia, cógais nua agus drugaí. B’fhéidir
nach smaoineoimis ar cháilíocht an tsaoil mórthimpeall orainn ar an gcéad dul síos. Tá ciste infheistíochta sa
Fhrainc darb ainm Eiffel Essentiel ag tabhairt lámh chúnta do ghnóthais i réimsí amhail fuinneamh in-athnuaite,
talmhaíocht inbhuanaithe – agus cúram sláinte.
Mar gheall go mairfidh an ciste 15 bliana, beidh sé in ann caipiteal fáis fadtéarmach a chur ar fáil do ghnóthais
nuálacha. Deir Fabrice Dumonteil, stiúrthóir bainistíochta Ghrúpa Infheistíochta Eiffel, go gcaithfidh
comhlachtaí nuálacha a bhfuil tionscadail thionsclaíocha uaillmhianacha acu a ndóthain ama a bheith acu le
fás agus forbairt. Tá sé beartaithe ag an gciste tacú le 20 gnóthas. Ar cheann de na chéad infheistíochtaí
féideartha tá comhlacht agraibhia a bhfuil saineolas aige ar chóireálacha do thinnis ar leith.
Tá Eiffel Essentiel ag iarraidh idir €200 milliún agus €250 milliún a thiomsú sa chéad bhabhta infheistíochta, ach
is é €400 milliún an sprioc don chiste. Tá an Banc Eorpach Infheistíochta chun €80 milliún a thabhairt dó faoin
gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha.
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DÚIL SA GHNÍOMHÚ AR SON
NA hAERÁIDE
Faigheann bialanna agus feirmeacha amach gur mór an cúnamh iad intleacht
shaorga agus cistí infheistíochta chun an saol mór a dhéanamh níos
inbhuanaithe

A

n chaoi a ndéanaimid bia a fhás nó a ullmhú, mar shampla, is féidir linn í a athrú le tacú leis an
gcomhshaol. Uaireanta bíonn ardteicneolaíocht intleachta saorga i gcistineacha galánta ag teastáil i
gcomhair na n-athruithe sin. Uaireanta eile, níl i gceist leo ach bealach nua chun feirmeacha beaga caife a eagrú
i bhforaoisí san Amasóin.
Sampla maith den bhealach teicniúil le troid in aghaidh an athraithe aeráide is ea gléas darb ainm Winnow
Vision, a úsáideann ríomhradharc agus intleacht shaorga chun sainaithint a dhéanamh ar bhia atá á chaitheamh
amach agus tuairisc a chur i dtoll a chéile don bhialann d’fhonn cur amú bia a laghdú.
Glacann Córas Winnow grianghraif de bhia mar a chaitheann na bialanna amach é. Úsáideann an meaisín na
híomhánna sin le hoiliúint a chur air féin cén chaoi sainaithint a dhéanamh ar na rudaí atá á gcaitheamh amach.
Tar éis na hoiliúna, bíonn sé níos cruinne ná mar a d’fhéadfadh duine daonna a bheith.
“Tá cistineacha tráchtála ag cur amú idir 20% agus 25% den bhia ar fad a théann tríothu,” dar le
Kevin Duffy, comhbhunaitheoir de chuid Winnow. “Tá sé chomh héasca sin cur amú bia a rianú le hintleacht
shaorga Winnow agus tá na torthaí chomh cruinne sin gur cheart go mbeadh sé i ngach cistin tráchtála.”
Ní hí an chistin an t-aon áit amháin a gcuirtear bia amú, ámh. Meastar go gcuirtear amú aon trian de bhia an
domhain. De réir na Náisiún Aontaithe, is ionann na hacmhainní a úsáidtear chun an bia sin a tháirgeadh agus
3.3 billiún tonna d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin.
Uirlis láimhe darbh ainm Waste Monitor a bhí sa chéad táirge monatóireachta dramhbhia ag Winnow.
Cabhraíonn na tuairiscí laethúla a fhaightear ón uirlis seo le cistineacha cinntí níos stuama a dhéanamh agus
suas le leath dá gcuid dramhbhia a shábháil. Deir an comhlacht, a bhfuil a oifigí taighde lonnaithe in Cluj na
Rómáine, go mbaintear leas as idir ríomhradharc agus intleacht shaorga sa dara glúin den táirge, a dtugtar
Winnow Vision air, chun níos mó dramhbhia fós a shábháil. Éiríonn Winnow Vision níos cliste de réir a chéile go
dtí gur féidir leis gach rud a dhéanamh as a stuaim féin, rud a thugann cruinneas thar na bearta don chistin gan
gá d’fhoireann na cistine faic na fríde a dhéanamh.
“Teicneolaíocht mheaisínfhoghlama is ea é seo,” arsa Maria Lundqvist, eacnamaí de chuid an Bhainc Eorpaigh
Infheistíochta. “Dá mhéad a úsáideann tú é, is ea is éifeachtaí a éiríonn sé.”
Chun cur lena fhoireann agus an teicneolaíocht a fhorbairt tuilleadh, shínigh Winnow iasacht €7.5 milliún leis
an mBanc Eorpach Infheistíochta anuraidh.
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INTLEACHT SHAORGA SA CHISTIN

mheaisínfhoghlama is ea é
“ Teicneolaíocht
seo. Dá mhéad a úsáideann tú é, is ea is
éifeachtaí a éiríonn sé.

”

Maria Lundqvist, eacnamaí de chuid an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta

Infheistíocht leis an talamh a chosaint
Is mór an tionchar a bhíonn ag bia ar an aeráid. An bealach a gcaithimid leis an talamh ar a dtáirgtear é chomh
maith.
Tá stráicí móra d’fhoraois na hAmasóine á scriosadh agus á nglanadh chun críche talmhaíochta. Tá Peiriú ag
iarraidh an scéal seo a chur ina cheart trí oideachas agus infheistíocht. Is é an sprioc ná 3.2 milliún heicteár de
thalamh díghrádaithe a athchóiriú sa tír.
Tá thart ar 30% den talamh ar fud an domhain díghrádaithe, de réir na Náisiún Aontaithe, agus éiríonn
tuairim is 12 mhilliún heicteár de thalamh táirgiúil – achar atá ar cóimhéid leis an nGréig a bheag nó a mhór –
díghrádaithe gach uile bhliain. Tarlaíonn amhlaidh toisc go ndéanann daoine dúshaothrú ar an talamh agus ní
infheistíonn a ndóthain chun é a chosaint.
Ar shampla maith de na hathruithe dearfacha atá ar bun i bPeiriú tá Uctubamba, is cúige i dtuaisceart na tíre
inar tháinig na céadta feirmeoirí caife le chéile le hiasachtaí agus sainchomhairle a lorg a chabhróidh leo talamh
díghrádaithe a athchóiriú agus a dhéanamh níos táirgiúla. D’fhoghlaim ceann de na comharchumainn sa
cheantar cén chaoi crainn a chur le foscadh a thabhairt do na plandaí caife, rud a rialaíonn teocht na
bplandálacha, a mhéadaíonn an barr agus a choinníonn dea-bhail ar an talamh.
Faigheann na feirmeoirí cúnamh ó Ecotierra, comhlacht ó Cheanada a dhéanann tionscadail
agrafhoraoiseachta a dhearadh ar fud an domhain. Chabhraigh an Banc Eorpach Infheistíochta le Ecotierra trí
infheistíocht a dhéanamh sa Chiste um Neodracht ó thaobh Díghrádú Talún, is meán infheistíochta arna
chruthú ag na Náisiúin Aontaithe agus arna reáchtáil ag Mirova, bainisteoir infheistíochta de chuid na Fraince,
d’fhonn talamh damáistithe a shábháil ar fud an domhain.
D’aontaigh an Banc Eorpach Infheistíochta in 2019 suas le $45 milliún a infheistiú sa Chiste um Neodracht ó
thaobh Díghrádú Talún agus gheall rialtas Lucsamburg €5 milliún ag an am céanna. Tá leath dá sprioc
$300 milliún bailithe ag an gciste.
Deir Martin Berg, ceann na rannóige um beartas comhshaoil agus airgeadais aeráide sa Bhanc Eorpach
Infheistíochta, go raibh na hinfheistíochtaí ón BEI agus ó Lucsamburg iontach tábhachtach chun a chinntiú gur
éirigh leis an gciste agus chun infheisteoirí príobháideacha a mhealladh freisin. “Rinne sé an ciste i bhfad ní ba
tharraingtí d’infheisteoirí nach bhfuil róthógtha le riosca,” ar seisean.
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DEA-BHAICTÉIR AGUS
MOZZARELLA SÍNTEACH
Táthar ag iarraidh ar an earnáil feirmeoireachta cur go mór leis an méid a
tháirgeann sí. Cén chaoi a bhféadfaí é sin a dhéanamh – agus an comhshaol a
chosaint, leis?

G

an na barra a chosaint ar bhealach éigin, úsáid lotnaidicídí ina measc, chaillfí breis is leath de bharra an
domhain in aghaidh feithidí, galar agus fiailí. Cuireann an Treoir ón AE maidir le húsáid inbhuanaithe
lotnaidicídí an srianadh comhtháite lotnaidí chun cinn mar choincheap agus tá i bhfách le modhanna
malartacha srianta lotnaidí d’fhonn an méid lotnaidicídí agus leasachán sintéiseach a úsáidtear a choinneáil
chomh híseal agus is féidir ach an táirgiúlacht talmhaíochta a choinneáil ag an am céanna.
Bíonn feirmeoirí sa tóir i gcónaí ar roghanna éifeachtúla eile in ionad na ngnáthlotnaidicídí dá bhrí sin. Tá CHR
Hansen tar éis réitigh srianta bithlotnaidí agus bithspreagthaigh a fhorbairt a threisíonn córas fréamhacha na
bplandaí chun a meicníochtaí cosanta nádúrtha a chur chun cinn, rud a fhágann gur féidir leis na barra an fód
a sheasamh in aghaidh fachtóirí seachtracha, amhail triomach agus lotnaidí. D’fhéadfadh cóireáil le táirgí arna
bhforbairt ag an gcomhlacht Danmhargach seo táirgeacht a mhéadú suas le 10%. “Bainimid leas as deabhaictéir in ionad ceimiceán,” arsa Camilla Lercke, ceann na foirne um chaidreamh leis na meáin in Hansen. “Is
é bun agus barr an scéil gur féidir lorg ceimiceáin an éiceachórais talmhaíochta a laghdú san ithir agus
screamhuisce.”
Tá réitigh bhithchosanta le haghaidh barr á bhforbairt le cúig bliana anuas. D’fhéadfaidís an gá le
ceimiceáin a laghdú agus an earnáil talmhaíochta a athrú ó fhréamh dá bharr. D’fhéadfaidís an méid
bia a chuirtear amú a laghdú chomh maith agus, dá réir sin, na hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a mbíonn
táirgeadh talmhaíochta ina chúis leo. Mar shampla, cuireann CHR Hansen “dea-bhaictéir” isteach sna saothráin
a choinníonn táirgí déiríochta úr, rud a d’fhéadfadh an méid iógairt a chuirtear amú a laghdú 30%. Nuair a
chuirtear san áireamh go gcaitear amach 70% den sailéad ar fad a tháirgtear, is maith an rud é gur féidir le
baictéir an chomhlachta cúig lá a chur le seilfré sailéid.
Tá bithréitigh forbartha ag CHR Hansen le haghaidh cána siúcra, arbhair agus pónairí soighe, mar aon le réitigh
eile do na hearnálacha beorach agus fíona. Ina theannta sin, táirgeann an comhlacht forlíonta cothaithe a
mbaineann leas as dea-bhaictéir, nó próibhithigh, le sláinte ainmhithe a chur chun cinn. “Ar nós iógairt,
déanann sé a chuid féin chun an chonair stéigeach a dhéanamh níos sláintiúla,” arsa Lercke. “Nuair a thugtar
próibhithigh d’ainmhithe, tosaíonn a gcorp ag feidhmiú ar bhealach níos nádúrtha agus laghdaítear an gá le
hantaibheathaigh.”
Nuálaíocht le freastal ar an éileamh
Tá brú as cuimse ar an earnáil talmhaíochta tuilleadh bia – agus bia níos sláintiúla – a tháirgeadh, cé
go bhfuiltear ag iarraidh uirthi ag an am céanna a tionchar ar an gcomhshaol a laghdú. Meastar go
mbeidh 9.8 billiún duine ar domhan faoin mbliain 2050, agus caithfear táirgeadh bia a mhéadú 30% ar a laghad
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TALMHAÍOCHT AGUS AN AERÁID

Tá an-chur amach ag feirmeoirí ar na
“
teicneolaíochtaí digiteacha na laethanta seo.
”
Antoine Pajot, innealtóir forbartha talmhaíochta agus tuaithe de chuid an BEI

le freastal ar riachtanais na ndaoine sin uile. Beidh orainn cothromaíocht chigilteach a bhaint amach idir
acmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú agus ár ndóthain bia inacmhainne a bheith againn.
Tá an earnáil talmhaíochta i mbun nuálaíochta chuige sin. Chuir an dul chun cinn a rinneadh i bpórú
plandaí, leasachán sintéiseach agus lotnaidicídí bonn daingean faoi tháirgeadh bia. Anois tá an earnáil
talmhaíochta ag iarraidh córais nádúrtha, srianadh bithbhunaithe lotnaidí agus spreagthóirí folláine plandaí a
chur in ionad cuid de na huirlisí sin, nó iad ar fad.
Tá ardáin dhigiteacha á gcruthú ag taighdeoirí talmhaíochta freisin a chuireann ar chumas feirmeoirí bia
ainmhithe, leasachán agus trealamh a fháil ar an bpraghas is fearr, astaíochtaí ón bhfeirm a athrú ina mbithghás
glan nó mozzarella a tháirgeadh le ba a itheann féar fiú amháin. Shínigh an BEI iasacht €120 milliún in 2019 le
tacaíocht a thabhairt d’obair thaighde agus forbartha CHR Hansen. Agus an nuálaíocht seo ar fad ar bun, tá
comhlachtaí ag obair go dian chun an cás gnó a dhéanamh ar son na bhfiontar nua seo.
An comharchumann digiteach
Go stairiúil sa Fhrainc agus ar fud Iarthar na hEorpa, dhíoladh na feirmeoirí ar tháirg siad leis an
gcomharchumann áitiúil, a ndíoladh leo, dá réir sin, na soláthairtí talmhaíochta ar theastaigh uathu, amhail
leasachán, síolta agus lotnaidicídí. Ghlacadh ionadaithe díolachán orduithe ó fheirmeoirí, agus chuirtí na
hearraí chuig an stór gráin ba ghaire, a raibh trádstórais dáileacháin in aice leis go minic. Bhíodh na pointí
bailithe seo i gcroílár an phobail áitiúil feirmeoireachta.
Le himeacht na mblianta, rinneadh na comharchumainn a chónascadh agus d’éirigh siad ní ba mhó. Níorbh
fhada gur chaill siad a ngastacht, a n-éifeachtúlacht agus a bhfreagrúlacht ar riachtanais na bhfeirmeoirí. Tá
glúin nua feirmeoirí, a bhfuil cur amach acu ar theicneolaíocht agus nach bhfuil chomh dílis sin do choincheap
an chomharchumainn, sa tóir anois ar roghanna eile – agus is minic gurb é margadh digiteach an rogha sin.
“Tá an-chur amach ag feirmeoirí ar na teicneolaíochtaí digiteacha na laethanta seo,” arsa Antoine Pajot,
innealtóir forbartha talmhaíochta agus tuaithe de chuid an BEI. “Tá fón cliste acu agus is mian leo fáil a bheith
acu ar na praghsanna ar an toirt. Teastaíonn uathu rudaí a cheannach ar an bpraghas is fearr ag an nóiméad is
fearr.”
Tá ceann de na comharchumainn is mó dá bhfuil sa Fhrainc, Groupe InVivo, ag freastal ar riachtanais na
bhfeirmeoirí lena ardán digiteach féin, a chuirfidh ar a gcumas táirgí agus ábhair a cheannach ar líne agus
praghsanna a chur i gcomparáid le chéile go héifeachtach. Beidh an chuid is mó de bhaill chomharchumainn
Invivo in ann rochtain ar an ardán seo. Beart is ea é le sciar margaidh an chomharchumainn a chosaint in
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imní ar gach uile fheirmeoir i gcónaí faoi
“cénBíonn
chaoi ar féidir leis a chuid ioncaim a choinneáil
agus/nó cur leis tuilleadh trí éagsúlú.

Sebastien Collot, saineolaí sa bhithgheilleagar leis an BEI

”

aghaidh na gcomhlachtaí teicneolaíochta móra amhail Alibaba agus Amazon, atá ag sciobadh leo an
mhargaidh soláthair talmhaíochta i dtíortha eile, agus ardáin dhigiteacha nuathionscanta amhail Agrileader nó
Agriconomie, atá ag tabhairt dhúshlán cheannas na gcomharchumann cheana.
Tá an Banc Eorpach Infheistíochta chun €37.5 milliún a chur ar fáil don tionscadal €75 milliún atá ag Invivo chun
an t-ardán digiteach, Aladin.farm, agus bogearraí bainistíochta feirme a chruthú. Ní bheadh an iasacht
indéanta murach an t-urrús a fuarthas ón gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha. Is é an
buntáiste atá ag Aladin ná go bhfuil líonra dáileacháin aige cheana, lena n-áirítear trádstóras nach mó ná
10 gciliméadar ó gach feirm sa chomharchumann. Nuair a chuireann tú san áireamh an caidreamh láidir atá
aige leis na feirmeoirí agus an chomhairle a thugann sé, is iomaí rud is féidir le Aladin a chur ar fáil do bhaill an
chomharchumainn. Deir Pajot gurb é straitéis Invivo ná “dul ar aistear an digitithe in éineacht le feirmeoirí, mar
aon lena scair margaidh a choinneáil agus seirbhísí digiteacha nua amhail blaganna agus comhairle a chur ar
fáil.”
Is é SMAG an fhochuideachta de chuid Invivo a dhíríonn ar chúrsaí digiteacha agus cuireann sé néal-bhogearraí
darb ainm Agreo agus Atland ar fáil. Cabhraíonn siad le feirmeoirí súil a choinneáil ar shonraí a bhaineann le fás
barr, pórú beostoic agus táirgeadh fíona chun caighdeáin rialála agus chomhshaoil a chomhlíonadh. Cuirfidh
SMAG le soghluaisteacht na mbogearraí agus cumasóidh do na feirmeoirí leas a bhaint as mianadóireacht
sonraí chun cinntí níos stuama a dhéanamh.
Tá tionscadail Invivo ina gcuid den Tríú Réabhlóid Ghlas, is í sin úsáid teicneolaíochtaí atá ar thús
cadhnaíochta amhail intleacht shaorga, róbataic, blocshlabhra agus ríomhaireacht
ardfheidhmíochta, chun an talmhaíocht a athrú ó bhonn aníos agus a héifeachtúlacht agus
inbhuanaitheacht a fheabhsú go mór. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an réabhlóid seo i gcás earnáil
talmhaíochta na hEorpa, ceann de na táirgeoirí bia is mó ar domhan agus fostóir ollmhór.
Astaíochtaí a laghdú, ioncam a mhéadú
Tá comórtas idirnáisiúnta ar thráchtearraí ag cur brú thar na bearta ar fheirmeoirí san Eoraip. Ní foláir dóibh dul
i dtaithí ar an athrú aeráide agus, san Eoraip, fóirdheontais dhíreacha a laghdú. Le cur lena gcuid ioncaim mar
chúiteamh air sin, tá siad ag brath ar tháirgí ardchorrlaigh agus ar ghnóthais eile ar an taobh nach mbaineann
le táirgeadh bia ar chor ar bith.
“Bíonn imní ar gach uile fheirmeoir i gcónaí faoi cén chaoi ar féidir leis a chuid ioncaim a choinneáil agus/nó cur
leis tuilleadh trí éagsúlú,” arsa Sebastien Collot, saineolaí sa bhithgheilleagar leis an mBanc Eorpach
Infheistíochta. “Is gá dúinn athrú ón tsamhail reatha atá bunaithe ar tháirgeadh tráchtearraí chuig ceann nua
atá níos inbhuanaithe.”
Tá an bithghás ar cheann de na foinsí malartacha ioncaim sin. Tógann monarchana bithgháis dramhaíl
orgánach isteach, amhail aoileach, fotháirgí planda agus bia agus camras fiú amháin, agus tiontaíonn ina
bithleasachán agus bithmheatán i gcomhair fuinneamh glan. Is féidir bithmheatán a úsáid ar an eangach
leictreachais nó ar an bhfeirm le tithe gloine a chumhachtú nó a théamh chun torthaí agus glasraí a fhás.
Cuireann monarchana bithgháis dícharbónú agus slándáil fuinnimh chun cinn, tacaíonn le hioncam feirme,
cothaíonn forbairt réigiúnach agus tuaithe agus cruthaíonn poist. Cabhraíonn siad le feirmeacha cúiteamh a
dhéanamh a gcuid astaíochtaí féin chomh maith. San Eoraip, tá talmhaíocht taobh thiar de 9.58% de na
hastaíochtaí gáis ceaptha teasa go léir a bhaineann le gníomhaíocht dhaonna.
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Bíonn monarchana bithgháis iontach costasach, áfach. D’fhéadfadh infheistíocht idir €2 mhilliún agus
€10 milliún a bheith ag teastáil, agus bíonn an chuid is mó de na monarchana faoi úinéireacht comhlachtaí
comhstoic thar ceann roinnt feirmeacha. Fágann méid agus cineál na hinfheistíochta go mbíonn an-chuid
riosca i gceist d’fheirmeoirí. “Táimid ag caint faoi infheistíocht atá ar comhluach leis an bhfeirm féin, nó níos mó
fiú,” arsa Collot. Caithfear súil a choinneáil ar mhonarchana bithgháis i gcónaí agus tá riosca oibriúcháin i gceist
leo chomh maith. “Caithfear monatóireacht a dhéanamh de lá is d’oíche ar na próisis bhitheolaíocha agus
cheimiceacha ar fad i monarcha bhithgháis.”
Le cabhrú le feirmeoirí tabhairt faoi thionscnaimh bhithgháis nó tionscnaimh aeráide eile, amhail grianphainéil
a fheistiú, tá infheistíocht á déanamh ag an mBanc Eorpach Infheistíochta in dhá shaoráid chreidmheasa arna
gcur ar fáil ag Crédit Agricole na Fraince: clár €75 milliún atá dírithe ar fheirmeoirí faoi bhun 41 bliain d’aois,
agus clár €200 milliún le tacú le tionscadail aeráide agus bhithgheilleagair.
Mozzarella sínteach
Ní raibh teacht riamh ag saol búcólach na bó Éireannaí ar an domhan.
Tá breis is 1 200 ball ag comharchumann déiríochta Éireannach darb ainm Carbery agus is é an déantóir cáise
céadair nádúrtha is mó in Éirinn é. Toisc go mbíodh breis is 60% de cháis an chomhlachta á heaspórtáil chuig
an Ríocht Aontaithe, bhí ar Carbery a roghanna eile a mheas mar gheall ar Brexit. Rinne an comhlacht cinneadh
cur lena réimse cáiseanna agus thosaigh ag déanamh mozzarella don mhargadh seirbhíse bia san Áise go
príomha. Thug iasacht €35 milliún ón BEI a síníodh in 2019 tacaíocht dóibh an beart a dhéanamh.
“Tá mozzarella ar cheann de na margaí cáise is gasta fás ar domhan,” arsa Ré Ó Conaill, rialtóir grúpa agus
cisteoir Carbery. “Ghlacamar ár gcuid ama leis na roghanna éagsúla a mheas agus d’oir an mozzarella go seoigh
dúinn.”
Is breá leis na Sínigh mozzarella breá sínteach – 50 ceintiméadar ar a laghad. Reáchtálann siad comórtais “ina
ndéanann siad iarracht é a shíneadh chomh fada agus is féidir agus comhroinneann na buaiteoirí grianghraif
ar na meáin shóisialta,” arsa an tUas. Ó Conaill. Tá an cumas sínte seo á choinneáil i gcuimhne ag Carbery agus
an cháis mozzarella seo á forbairt.
Mar aon leis an inbhuanaitheacht. “Tá ár gcuid feirmeoirí an-fheasach ar an gcomhshaol agus an-dírithe ar an
inbhuanaitheacht ó thaobh éiceolaíochta agus airgeadais de,” arsa Ó Conaill. “Tá Carbery ag obair as lámha a
chéile leis na ballfheirmeoirí d’fhonn modheolaíochtaí dea-chleachtais a fhorbairt, ag féachaint lenár lorg
carbóin a laghdú tuilleadh.”

“ Tá ár gcuid feirmeoirí an-fheasach ar an gcomhshaol. ”

Ré Ó Conaill, rialtóir grúpa agus cisteoir Carbery
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AN SNÁITHE GLAS
Mar a éiríonn an geilleagar níos glaise agus níos glaine, tá sé mar aidhm ag an
mBanc Eorpach Infheistíochta a chinntiú nach dtitfidh aon duine ar gcúl
Sna réigiúin sin a mbeidh na bearta is mó ag teastáil,
tacóimid le daoine agus le gnóthais trí Mheicníocht
Spriocdhírithe um Athrú Cóir Cothrom… Le cabhrú
linn an méid sin a bhaint amach, glacfaidh an Banc
Eorpach Infheistíochta ról mar chomhpháirtí ar
féidir brath air.
Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Is í an aeráid córas tacaíochta beatha an chine
dhaonna. An méid a dhéanann an Banc ar
son na n-aigéan, an uisce agus an
bhithgheilleagair, gan trácht ar fhorbairt ár
ngnáthóg i gcathracha agus i réigiúin, is é is
sprioc leis sin ar fad ná an córas tacaíochta
beatha sin a choinneáil – agus cáilíocht an tsaoil
a dhéanamh níos fearr do chách. Is iad
bunchlocha an tsaoil iad i ndáiríre. Le cathracha
a dhéanamh níos inbhuanaithe, tá sé beartaithe
againn tacú le forbairtí glasa agus cuir chuige
chomhtháite a ghlacadh i leith na haeráide san
Eoraip agus ar fud an domhain. Ag breathnú ar
fhorbairt chríche ar an iomlán, tabharfaimid aird
ar leith ar na réigiúin is mó atá spleách ar
bhreoslaí iontaise faoi láthair ó thaobh
fostaíochta agus gníomhaíocht gheilleagrach de.
Maidir leis an earnáil uisce, táim ag súil le fócas
láidir ar an oiriúnú don athrú aeráide, go háirithe
i gcomhthéacs ganntanas méadaithe uisce agus
cosaint chósta. San earnáil talmhaíochta,
d’fhéadfaimis cur go mór leis an tacaíocht a
thugtar d’infheistíochtaí i réimsí amhail
inbhuanaitheacht chomhshaoil agus gníomhú ar
son na haeráide. Tá sé sin thar a bheith ábhartha
maidir leis na línte creidmheasa a chuirtear ar fáil
trínár gcuid idirghabhálaithe do ghnóthais
bheaga agus meánmhéide, feirmeacha ina
measc.
Werner Schmidt, stiúrthóir, Comhshaol agus Forbairt
Inbhuanaithe Chríche, an Rannóg Tionscadal, an BEI
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Beimid dírithe ar chuidiú le tíortha aistriú
chuig geilleagar ísealcharbóin, ach forbairt
gheilleagrach leanúnach na réigiún
comhtháthaithe a chinntiú ag an am céanna.
Le cúnamh ó InvestEU agus ón gCiste um
Aistriú Cóir Cothrom, tá sé beartaithe againn
maoiniú tarraingteach a chur ar fáil do na
réigiúin is mó a bheidh thíos leis an aistriú
d’fhonn cabhrú leo plé leis an ngné shóisialta
de. Déanfaimid sainaithint ar laochra aeráide
agus tabharfaimid idir chomhairle agus
airgead dóibh.
Anita Fuerstenberg-Lucius, stiúrthóir, Lár agus
Oirdheiscirt na hEorpa, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI

Tá taithí againn ar chabhrú le réigiúin athrú ó
bhonn. Táimid ag cur dlús lenár n-iarrachtaí.
I gcás an Aistrithe Chóir Chothroim, is é an
cúram atá leagtha orainn ná na pleananna
aistrithe atá á gcur le chéile ag cathracha agus
réigiúin a athrú ina gcláir infheistíochta. Tá ról
soiléir ag an mBanc Eorpach Infheistíochta,
ag an Mol Infheistíochta agus ag ár
Stiúrthóireacht Tionscadal i gcomhairle a
chur ar réigiúin maidir le cén chaoi a
bhféadfaidís – bunaithe ar an bplean aistrithe
agus ar an straitéis atá acu – tacú leis sin trí
infheistíochtaí.
Leonard Reinard, ceann roinne, Forbairt Réigiúnach,
an Rannóg Tionscadal, an BEI

Tá sé beartaithe againn tacaíocht ar leith a chur ar fáil d’aistriú glas/fuinnimh roinnt
tionscadal trí iasachtú idirmheánach. Tá táirgí á gcur le chéile ag bainc thráchtála le
tacú le hinfheistíochtaí comhlachtaí atá ag feidhmiú in earnálacha a n-imreoidh an
t-aistriú glas/fuinnimh tionchar mór orthu, amhail mótarfheithiclí, cruach agus
plaistigh. Feicimid go bhfuil claonadh méadaithe i dtreo an digitithe freisin – in
earnáil na talmhaíochta go háirithe – agus is cinnte go mbíonn tionchar díreach
aige sin ar mhaolú ar an athrú aeráide. Táimid sa tóir ar dheiseanna i réimsí amhail
foinsí in-athnuaite fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh, agus tuigimid go
bhféadfadh sé go mbeadh orainn glacadh le tuilleadh riosca (atá maolaithe go cuí)
ina leith sin.
Miguel Morgado, stiúrthóir Aonad Mhuir Aidriad, an Rannóg Oibríochtaí, an BEI

Dúshlán ollmhór institiúideach agus
airgeadais is ea an t-aistriú i dtreo forbairt
ísealcharbóin atá seasmhach ó thaobh na
haeráide de in Maracó – mar aon le tíortha
eile de chuid na Meánmhara. Beidh ar an
gcóras rialála ar an iomlán tús áite a thabhairt
don aeráid, chomh maith le hacmhainní
airgeadais agus tacaíocht shuntasach a chur
ar fáil le cur leis an gcumas teicniúil atá ann.
Ar aon dul le seasamh an Choimisiúin
Eorpaigh, cuirfidh an BEI leis an bplé atá ag
tarlú ar an leibhéal teicniúil leis an rialtas
áitiúil agus cuirfidh i bhfeidhm plean
gníomhaíochta i ndáil le haistriú an deachleachtais agus an tsaineolais a fuaireamar
san airgeadas glas mar thoradh ar ár margaí
san Eoraip. Tá sé tábhachtach go dtreiseofaí
ár n-infheistíocht sa tacaíocht bheartais arna
cur ar fáil ag an AE lena chinntiú go gcuirfear
an Comhaontú Glas i bhfeidhm ar bhealach
comhtháite taobh amuigh den AE.
Anna Barone, ceann Oifig Mharacó, an BEI

Le cúig bliana anuas, ceadaíodh ní ba
mhó ná 180 infheistíocht mhór le tacaíocht
JASPERS, rud a raibh i gceist leis costas
infheistíochta €58 billiún agus deontais
€31 billiún ón AE. Thacaigh leath de na
hinfheistíochtaí sin le gníomhú ar son na
haeráide, agus bhain breis is 20% acu go díreach
leis. Leanfaimid orainn ag cabhrú le réigiúin an
AE a bpleananna móra aeráide a chur i
bhfeidhm. Cuirfimid comhairle ar fáil le
straitéisí, cláir agus píblínte tionscadail atá idir
chomhtháthaithe agus bhunaithe ar dheaphleanáil a chur chun cinn, mar shampla sna
réigiúin a bhraitheann ar ghual agus i réigiúin
an Aistrithe Chóir Chothroim. Measaimid go
ndaingneofar ár saothar níos mó fós ar an
leibhéal áitiúil i dtaobh tionscadail chomhtháite
aeráide agus aistrithe a chur chun cinn. Le go
mbainfidh daoine buntáiste as agus le hAontas
Eorpach níos glaise a chur chun tosaigh, beidh
earnálacha amhail oideachas, taighde agus
nuálaíocht iontach tábhachtach freisin (lena
n-áirítear réitigh nuálacha ar nós an gheilleagair
chiorclaigh agus na nuálaíochta sóisialta).
Déanfaimid ár modhanna oibre a oiriúnú chun
tacú le spriocanna aeráide an AE agus an Bhainc
ar an leibhéal áitiúil.
Eugenia Kazamaki Ottersten, ceann roinne, Forbairt
Chliste JASPERS, an BEI
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DÍDEAN DON AERÁID
Nuair nach acmhainn do dhaoine a bheith ina gcónaí gar dá n-áit oibre, cuirtear
isteach ar cháilíocht a mbeatha. Agus cuirtear isteach ar an aeráid, leis. Seo roinnt
tionscadal arb aidhm leo dul i ngleic le fadhb an turais fhada chun na hoibre, mar
aon leis na hastaíochtaí carbóin agus na truailleáin mhíshláintiúla a bhaineann
leis.

T

á áit chónaithe ina riachtanas bunúsach, ach ní féidir le roinnt mhaith Eorpach teacht ar áit sách maith,
inacmhainne le cur fúthu. Fadhb shóisialta is ea é sin, gan amhras. B’fhéidir go gcuirfeadh sé iontas ort a
fháil amach go gcuireann sé leis an téamh domhanda chomh maith.
Tá ganntanas tithe maithe atá tíosach ar fhuinneamh san Eoraip, ach tá an ganntanas sin níos measa fós sna
ceantair uirbeacha ina gcónaíonn 70% den daonra. Cuireann sé isteach ar cháilíocht na beatha do go leor
daoine nach féidir teach a cheannach ach i bhfad ar shiúl óna bpost. Agus nuair a chaithfidh na daoine sin
an-chuid breoslaí iontaise a úsáid chun tiomáint chun na hoibre agus ar ais arís, déantar dochar don aeráid
freisin. Caithfear an t-ídiú fuinnimh laistigh de na cathracha féin a chur sa mheá ansin. Tithe agus foirgnimh, na
seanchinn neamhéifeachtúla go háirithe, tá siad ar cheann de na rudaí is mó a ídíonn fuinnimh.
Céimeanna móra ar son tithíochta agus fuinnimh
Nuair nach n-éiríonn le daoine teacht ar thithe maithe, méadaítear an deighilt shóisialta i bpobail Eorpacha.
Cruthaíonn sé fadhbanna sláinte poiblí, drochshábháilteacht phoiblí, ganntanas oibrithe in áiteanna lárnacha
agus margaí saothair neamhéifeachtúla. In Éirinn, cuir i gcás, tá na mílte daoine ina suí ar liostaí feithimh le
haghaidh tithe níos fearr. Sa Fhrainc, téann sé deacair ar altraí teacht ar chóiríocht inacmhainne i lár Pháras. Is
dúshlán mór millteach í ceist na tithíochta agus an fhuinnimh. Tógadh nach mór leath de na foirgnimh
chónaithe san Eoraip roimh 1970, tráth nach raibh aird á tabhairt ar ídiú fuinnimh ó thaobh na n-ábhar, na
gcaighdeán ná na dteicníochtaí á bhí á n-úsáid. Measann an Coimisiún Eorpach gur gá 75% de na foirgnimh
agus tithe atá ann cheana a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh le spriocanna aeráide na hEorpa a bhaint
amach.
“Is é an ghné is tábhachtaí dár dtionscadail tithíochta sóisialta ná áit chónaithe a chur ar fáil do dhaoine, ach
más féidir linn déanamh amhlaidh ar bhealach atá tíosach ar fhuinneamh chomh maith, is buntáiste iontach é
sin,” arsa Gerry Muscat, atá i gceannas ar aonad forbartha uirbí an Bhainc. “Tá baint againn le neart tionscadal
a chabhraíonn le daoine agus leis an aeráid araon.”
Rud éigin chomh simplí le bolgán solais a athrú, d’fhéadfadh sé an-difear a dhéanamh. Tá comhlacht soilsithe
san Ostair darb ainm Zumtobel Group i mbun taighde ar na bealaí a bhféadfaí soilse agus córais bainistíochta
soilse a dhéanamh níos éifeachtúla d’fhonn a chinntiú nach n-úsáidtear iad ach nuair is gá. Go luath in 2019,
cheadaigh an Banc Eorpach Infheistíochta an dara cuid de dhá iasacht €40 milliún le cur le taighde an
chomhlachta ar shoilse a nascadh le seirbhísí digiteacha.
Cathracha ag fás, ganntanas tithe ar cíos
Sa tSualainn agus sa Pholainn, tá fás na gcathracha meánmhéide ag cur go mór leis an éileamh ar thithíocht
inacmhainne. Chun dul i ngleic leis an bhfadhb, tá an tSualainn ag tógáil na mílte tithe inacmhainne ar cíos. I
mí Mheán Fómhair 2019, cheadaigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht beagnach €300 milliún le tacú le
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TITHÍOCHT SHÓISIALTA

le neart tionscadal a chabhraíonn
“ Tá baint againn
le daoine agus leis an aeráid araon.
”
Gerry Muscat, ceann an Aonaid Forbartha Uirbí, an BEI

plean na Sualannach, atá nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de agus ag teacht leis na caighdeáin
éifeachtúlachta is airde.
In Poznan, cathair i lár na Polainne, níl roinnt mhaith daoine i dteideal cur isteach ar thithíocht inacmhainne na
cathrach toisc go bhfuil a n-ioncam ró-ard, ach ní féidir leo teach a cheannach ar an ngnáthmhargadh ach an
oiread de bharr go bhfuil a rátáil chreidmheasa ró-íseal. Chuir an chathair agus comhlacht tithíochta áitiúil tús
le tionscadal ar son na ndaoine sin, a mbeidh ionad cúraim lae, clós súgartha do leanaí agus áiteanna páirceála
do dhaoine faoi mhíchumas ina gcuid de. 1 000 árasán a thógáil sa chomharsanacht nua seo an cuspóir atá acu.
Shínigh an Banc Eorpach Infheistíochta iasacht €34 milliún don tionscadal seo.
“Is é is aidhm linn ná lár Poznan a dhéanamh níos tarraingtí, áit a mbeidh daoine in ann a bheith sa bhaile, dul
chuig an obair gan dua agus taitneamh a bhaint as seirbhísí cathrach atá idir nua-aoiseach agus éiceolaíoch,”
arsa Grzegorz Ganowicz, cathaoirleach na comhairle cathrach.
Shínigh an Banc margadh €19 milliún le BNP Paribas Bank Polska sa Pholainn in 2019 d’fhonn éifeachtúlacht
fuinnimh tithe atá ann cheana a fheabhsú. Úsáidfidh an banc Polannach an t-airgead le hiasachtaí a thabhairt
d’fheirmeoirí agus d’úinéirí tí i gcomhair grianphainéil a fheistiú. Cabhróidh an t-airgead le cumainn tithíochta
éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú chomh maith.
Téann sé deacair ar dhaoine gairmiúla óga go háirithe teacht ar thithe inacmhainne sa Fhrainc. Tá an tír ag
tabhairt aghaidh ar an bhfadhb trí thithe a thógáil dóibh siúd nach bhfuil cáilithe do thacaíocht tithíochta ach
nach bhfuil a ndóthain airgid acu le teach sách maith a cheannach mar sin féin. Tá €1.3 billiún san iomlán
infheistithe ag an mBanc i dtionscadail tithíochta inacmhainne sa tír le thart ar 27 800 áit chónaithe a thógáil.
Éileamh mór ar thithe nua san Afraic
Amhail gach rud eile a dhéanann an Banc, ní san Eoraip amháin atá sé ag cur tithíocht shóisialta inacmhainne
chun cinn. San Afraic agus ar fud an domhain, tá tionscadail de chuid an BEI ag cabhrú áiteanna cónaithe níos
fearr a thógáil – agus an méid fuinnimh a úsáidtear a laghdú. Tar éis an tsaoil, beidh sé sin tábhachtach óir go
mbeidh breis is 765 milliún duine ag cur fúthu i gcathracha san Afraic faoin mbliain 2055, rud a mhéadóidh go
mór an t-éileamh ar thithíocht inacmhainne.
Sa Namaib agus sa Bhotsuáin, tá an Banc Eorpach Infheistíochta ag tabhairt beagnach $20 milliún do shraith
tionscadail tithíochta glaise. Meastar go sábhálfaidh na tithe seo 20% ar úsáid uisce agus leictreachais.
“Is é an sprioc dheiridh atá againn ná cáilíocht na beatha a fheabhsú do ghrúpa daoine nach raibh freastal ceart
á dhéanamh orthu,” arsa Cathal Conaty, stiúrthóir bainistíochta International Housing Solutions II, ciste atá
tacaithe ag an BEI agus atá ag tiomsú airgid le haghaidh tionscadail tithíochta sa Namaib agus sa Bhotsuáin.
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COMHTHÁITE AGUS
CRUTHAITHEACH
Is í stair fhada infheistithe an BEI ar son comhtháthú sna réigiúin is boichte san
Eoraip atá mar bhonn agus mar thaca ag a ról i Meicníocht an Choimisiúin Eorpaigh um Aistriú Cóir Cothrom

N

uair a bhíonn tú ag streachailt lá i ndiaidh lae chun córas téimh ceantair a choinneáil ag dul, is deacair an
rud é pleananna a dhéanamh atá ag cloí le beartas fuinnimh nua an AE ag an am céanna. Mar sin,
chuaigh Oradea, cathair in iarthar na Rómáine, i muinín aonad speisialta ag an mBanc Eorpach Infheistíochta
le cabhrú leis aistriú chuig fuinneamh níos glaine. “Is deacair an chloch a aithint ón gcarraig,” arsa Ioan Maghiar,
bainisteoir pleanála do Bhardas Oradea. “Bhí orainn réiteach cruthaitheach uileghabhálach a fháil.”
In 2019, chríochnaigh Aonad Tacaíochta Comhairlí Tionscadal an Bhainc staidéar ocht mí atá á chur chun
feidhme ag Oradea cheana féin – agus iarmhairtí dearfacha ag baint leis don gheilleagar agus do ghníomhú ar
son na haeráide sa chathair. Tar éis na foinsí nua fuinnimh agus na bearta éifeachtúlachta arna moladh ag an
mBanc a chur i bhfeidhm, beidh córas téimh ceantair Oradea in ann a chuid astaíochtaí carbóin a laghdú
44% faoin mbliain 2050. Beidh an chathair in ann scor d’fhóirdheontais a thabhairt d’oibreoir príobháideach
an chórais téimh i gceann 10 mbliana, leis. “Ní haon dóithín é sin don bhuiséad áitiúil,” arsa Emmanuel Morel,
saineolaí sinsearach comhshaoil leis an BEI i mBúcairist.
Tá an tionscadal ina chuid de thraidisiún láidir iasachtaithe sa BEI a théann siar i bhfad agus a chinntíonn go
dtugtar cothrom na Féinne do na réigiúin san Eoraip nach bhfuil chomh maith sin as. Idir 2014 agus 2019, chuir
Banc an AE maoiniú breis is €100 billiún ar fáil i réigiúin chomhtháthaithe.
Anois go bhfuil sé beartaithe ag an AE an mhór-roinn a dhícharbónú roimh 2050, beidh gné nua, níos práinní
ag baint le hinfheistíocht chomhtháthaithe an Bhainc de bharr Mheicníocht an Choimisiúin Eorpaigh um Aistriú
Cóir Cothrom, atá ina cuid den Chomhaontú Glas don Eoraip. Beidh an Banc Eorpach Infheistíochta ina
chuid ríthábhachtach den mheicníocht sin, arb aidhm léi a chinntiú nach dtitfidh aon gheilleagair
ná tionscail réigiúnacha atá spleách ar bhreoslaí iontaise ar gcúl san aistriú chuig astaíochtaí níos
ísle. “Níl san Aistriú Cóir Cothrom ach fairsingiú ar réimse a bhfuil an-chur amach ag an mBanc air cheana féin,”
arsa Leonard Reinard, ceann rannóg forbartha réigiúnaí an Bhainc. “Ní mar a chéile a bheidh an t-aistriú in aon
dá chathair nó réigiún. Ní oirfeadh an cur chuige céanna do gach áit. Caithfidh gach réigiún tabhairt faoin
aistriú ar a bhealach féin i bhfianaise a riachtanas agus a shuímh féin, agus cabhróidh an Banc leis ansin
pleananna infheistíochta agus tionscadail dhochta dhaingne a leagan amach dá réir sin.”
Chabhraigh an tAonad Tacaíochta Comhairlí Tionscadal le Oradea agus le dhá chathair eile sa Rómáin plean
níos glaine, níos éifeachtúla a chur i dtoll a chéile dá gcóras téimh ceantair. Tá cumhacht gheoiteirmeach ó uisce
2 chiliméadar faoin talamh á tástáil in Oradea cheana agus tá ag éirí leo 7% den fhuinneamh a bhíonn ag
teastáil ón gcóras téimh ceantair a fháil ar an gcaoi sin. Is tríd an gcóras téimh ceantair a sholáthraítear teas agus
uisce te do 70% den 200 000 duine atá ina gcónaí sa chathair. “D'uireasa an BEI, thógfadh sé i bhfad ní b’fhaide
orainn tuiscint a fháil ar a mbíonn ag tarlú ar an leibhéal Eorpach,” arsa Maghiar.
Tá an tseirbhís ag éirí níos iontaofa de réir a chéile, rud a chuireann le cumas Oradea daoine agus gnóthais nua
a mhealladh isteach. “Tá ceann de na cathracha a bhfuil an dúshlán seo rompu tar éis fadhb na pleanála uirbí a
fhuascailt,” arsa Sebastian Hyzyk, atá i gceannas ar an aonad sa BEI. “Tá siad ag iarraidh a gcuid spáis a
dhéanamh tarraingteach do na saoránaigh, agus is ó na saoránaigh a thagann eolas agus fás na laethanta seo.”
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a bhfuil an dúshlán seo rompu
“ Tá ceann detarnaéiscathracha
fadhb na pleanála uirbí a fhuascailt.
”
Sebastian Hyzyk, ceann Aonad Tacaíochta Comhairlí Tionscadal an BEI

Tá an t-aonad chun tabhairt faoi thionscadail chosúla i gceithre chathair eile sa Rómáin in 2020 mar chuid de
chlár comhairleach €70 milliún a mhairfidh seacht mbliana.
Go maith don Eoraip
Sa réigiún mianadóireachta mianraí thart ar Plovdiv, an dara cathair is mó sa Bhulgáir, tá KCM ag mínghlanadh
miotal ar nós since agus luaidhe le fada an lá. Tá próiseas déantúsaíochta an chomhlachta á uasghrádú faoi
láthair le hacmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla, cosaint níos fearr a thabhairt do na 1 500 oibrí agus
cloí leis na rialacháin chomhshaoil a bheidh ag teacht chun an tionscail miotalóireachta amach anseo.
Thug an BEI iasacht €65 milliún do KCM in 2019 le cabhrú leis a chuid próiseas a uasghrádú agus cur le húsáid
“ábhar tánaisteach” – sinc agus luaidhe ó ábhair athchúrsáilte amhail cadhnraí, deannach foirnéise agus ocsaídí.
Cuirfidh saoráidí nua KCM ar a chumas sinc agus luaidhe a tháirgeadh ar bhealach níos uathoibrithe gan an
oiread sin dochair a dhéanamh don chomhshaol, agus cur le hacmhainn athchúrsála ag an am céanna. “Tá sé
go maith don Eoraip, mar go léiríonn sé cén chaoi a bhféadfaí an mhiotalóireacht a dhéanamh sa 21ú haois,”
arsa Ivan Dobrev, príomhfheidhmeannach KCM. “Cuireann an iasacht ar ár gcumas ár dteicneolaíocht a scálú,
agus a luach a mhéadú dá bhrí sin.”
Tá an iasacht tacaithe ag an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha mar gheall go dtacaíonn
sí le comhlacht nuálach arb é an t-aon soláthróir luaidhe agus since é san Eoraip Láir agus Thoir
Theas. “Tionscail eile sa réigiún, amhail an tionscadal mótarfheithiclí agus an tionscadal foirgníochta,
braitheann siad go mór ar na hábhair seo,” arsa Venera Gandzhova, oifigeach iasachta an tionscadail. Beidh
roinnt mhaith buntáistí i gceist leis don chomhshaol freisin. “Tá an tionscadal ag teacht leis an treocht san
earnáil i dtreo tuilleadh ábhair athchúrsáilte a úsáid, a dhéantar a phróiseáil le teicneolaíocht atá ardtíosach ar
fhuinneamh agus acmhainní,” arsa Liesbet Goovaerts, innealtóir de chuid an BEI. “Tá sé sin ar aon dul le
Comhaontú Pháras.”
Aistriú Cóir Cothrom ar mhaithe leis an gcomhshaol agus na daoine
Tá níos mó ná gnó i gceist leis an Aistriú Cóir Cothrom. Tá gné shóisialta thábhachtach ag baint leis freisin. Is léir
an ghné sin sa tionscadal a shínigh an BEI in 2019 chun maoiniú a chur ar fáil d’athshlánú agus bearta
éifeachtúlachta fuinnimh le haghaidh 9 600 aonad tithíochta sóisialta in Nord-Pas-de-Calais i dtuaisceart na
Fraince, réigiún a bhí inaitheanta leis an mianadóireacht le fada an lá. Tacaíonn an iasacht €153 milliún le
gníomhú ar son na haeráide trí úsáid fuinnimh 22 457 tairbhí a laghdú. Sábhálfar €1 200 ar bhillí fuinnimh i
ngach teaghlach gach bliain mar gheall air freisin.
Tá an iasacht ina cuid de thionscadal €765.2 milliún ag Maisons & Cités, comhlacht áitiúil tithíochta poiblí. “Tá
níos mo i gceist leis ná teach a thógáil atá níos deise chun cónaí ann nó atá níos fearr don chomhshaol,” arsa
Souad Farsi, innealtóir de chuid an BEI. “Ar mhaithe leis an gcomhshaol atá sé seo, agus ar mhaithe leis
na daoine freisin.” Agus is é sin coincheap an Aistrithe Chóir Chothroim i mbeagán focal.

GUTHANNA SÓISIALTA
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CÁ AS A dTAGANN AN
tAIRGEAD??
Is é an Banc Eorpach Infheistíochta an t-iasachtaí agus an t-iasachtóir iltaobhach
is mó dá bhfuil ann, agus d’éirigh leis €50.3 billiún a thiomsú ar na margaí caipitil
idirnáisiúnta in 2019. Téann eisiúint an Bhainc chomh fada le hinfheisteoirí nach
nós leo infheistiú san Eoraip de ghnáth ach a chuireann tionscadail Eorpacha
chun cinn go hindíreach trí infheistiú i mbannaí an BEI.

D

’eisigh an Banc bannaí i
17 n-airgeadra, ach is sna trí
chroíairgeadra (an euro, Dollar na Stát
Aontaithe agus Punt na Ríochta
Aontaithe) a bhí an chuid ba mhó
acu. Cuireann foinsí agus téarmaí
éagsúlaithe bonn solúbtha faoi
straitéis mhaoinithe an Bhainc. Lena
chois sin, cuireann an cur chuige
ilairgeadraí ar chumas an BEI fáil a
bheith aige ar roinnt airgeadraí áitiúla
i gcomhair eisíocaíochtaí.

12% 12% 10%

CRÍOCHA
MHEIRICEÁ

EISIÚINT DE RÉIR AIRGEADRA
EUR

USD

45.10%
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Thiomsaigh an BEI

€50.3 billiún

ar na margaí caipitil idirnáisiúnta in 2019

AN EORAIP

66% 70% 67%
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21% 17% 21%
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RIALACHAS

I

s éard atá sa BEI ná comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh atá freagrach do na Ballstáit, agus banc a
chloíonn leis an dea-chleachtas baincéireachta is infheidhme ó thaobh cinnteoireachta, bainistíochta agus
rialuithe de. In 2019, bhí an Bord Gobharnóirí comhdhéanta d’airí rialtais, Airí Airgeadais a bhformhór, ó gach
ceann de na 28 Ballstát. Nuair a d’imigh an Ríocht Aontaithe ón Aontas Eorpach ar an 1 Feabhra 2020, thit an
líon sin go 27. Is iad na Gobharnóirí a leagann síos na treoirlínte maidir le beartas creidmheasa an Bhainc agus
a fhaomhann na cuntais bhliantúla. Cinneann siad méaduithe caipitil agus cibé acu an ceadmhach don Bhanc
páirt a ghlacadh in oibríochtaí maoinithe taobh amuigh den Aontas Eorpach. Déanann siad an Bord Stiúrthóirí,
an Coiste Bainistíochta agus an Coiste Iniúchóireachta a ainmniú chomh maith.
Is é an Bord Stiúrthóirí a dhéanann cinntí ar iasachtaí, cláir iasachta agus ábhair eile a bhaineann le cúrsaí
maoinithe. Tagann siad le chéile deich n-uaire sa bhliain lena chinntiú go mbíonn an Banc á rith de réir
chonarthaí an Aontais Eorpaigh, reacht an Bhainc féin, agus treoracha ginearálta arna leagan síos ag an mBord
Gobharnóirí. Amhail ón 1 Feabhra 2020, is ann do 28 stiúrthóir, stiúrthóir amháin arna ainmniú ag gach Ballstát
agus stiúrthóir amháin arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach. Is ann do 31 stiúrthóir malartach chomh maith.
Le cur le saineolas gairmiúil an Bhoird Stiúrthóirí, féadtar seisear saineolaithe a chomhthoghadh chun bheith
páirteach i gcruinnithe mar chomhairleoirí gan ceart vótála. Is trí thromlach a ionadaíonn nach lú ná 50% de
chaipiteal suibscríofa na mBallstát agus aon trian de na comhaltaí boird a bhfuil ceart vótála acu a dhéantar
cinntí, mura bhforáiltear a mhalairt sa Reacht. Déanann an tUachtarán cathaoirleacht ar an mBord, ach gan
ceart vótála a bheith aige nó aici.
Is é an Coiste Bainistíochta an comhlacht cinnteoireachta ar an láthair. Déanann sé maoirseacht ar reáchtáil
an Bhainc ó lá go lá, ullmhaíonn cinntí don Bhord Stiúrthóirí agus déanann cinnte de go gcuirtear na cinntí sin
i bhfeidhm. Tagann na comhaltaí le chéile uair sa tseachtain. Oibríonn sé faoi údarás an Uachtaráin agus faoi
mhaoirseacht an Bhoird Stiúrthóirí. An t-ochtar comhaltaí eile, is iad leasuachtaráin an BEI iad. Maireann téarma
in-athnuaite na gcomhaltaí suas le sé bliana agus níl siad freagrach ach don Bhanc amháin.
Tá Coiste Iniúchóireachta neamhspleách ag an mBanc, agus é freagrach go díreach don Bhord Gobharnóirí.
Tá sé freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar chuntais an Bhainc agus as a dhearbhú go mbíonn gníomhaíochtaí
an Bhainc ag teacht leis an dea-chleachtas baincéireachta. Cuirtear ráiteas an Choiste Iniúchóireachta faoi
bhráid an Bhoird Gobharnóirí i dteannta thuairisc bhliantúil an Bhoird Stiúrthóirí. Bíonn seisear comhaltaí ar an
gCoiste Iniúchóireachta agus maireann a dtéarma neamh-inathnuaite sé bliana airgeadais as a chéile.

Caipiteal an RA a chur ar ais
D’aontaigh Gobharnóirí an BEI in 2019 nach mbeadh aon tionchar ag imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach
ar bhonn láidir caipitil suibscríofa an BEI. Ba é €3.5 billiún sciar na Ríochta Aontaithe de chaipiteal íoctha an BEI roimh
Brexit, mar aon le caipiteal inghlaoite €35.7 billiún. De réir an chomhaontaithe um tharraingt siar, méadaíodh caipiteal
na 27 Ballstát den AE ar bhonn pro rata le caipiteal suibscríofa an Ríochta Aontaithe a chur ar ais. Tabharfaidh an RA
urrús ar mhéid is ionann agus a chuid caipitil inghlaoite agus cúiteoidh an BEI scair íoctha an RA leis ina 12 thráthchuid
bhliantúla. Ní bheidh aon tionchar ábhartha ag cinneadh an RA chun imeacht ón AE ar rátáil AAA Ghrúpa an BEI.
Seasfaidh Grúpa an BEI go hiomlán leis na conarthaí maoinithe atá i bhfeidhm cheana maidir le tionscadail agus
infheistíochtaí sa RA. Ar a bharr sin, méadaíodh caipiteal suibscríofa na Polainne agus na Rómáine sa BEI ar an 1 Márta
2020, rud a chiallaíonn gur mó bonn caipitil an BEI anois ná roimh Brexit.
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BUAICPHOINTÍ
PHLEAN OIBRÍOCHTA AN BHAINC EORPAIGH
INFHEISTÍOCHTA, 2020

• Obair sa ghníomhú ar son na haeráide agus san inbhuanaitheacht chomhshaoil an tosaíocht is

soiléire a bheidh againn. Óir go bhfuil cinneadh glactha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta méid nach lú
ná 50% dá chuid maoinithe a dhíriú ar na cúiseanna sin agus toisc gurb é is aidhm le Grúpa an BEI ná breis is
€1 trilliún d’infheistíocht a mhealladh as seo go ceann 10 mbliana, beidh orainn tosú ar na hathruithe is gá in
2020. Faoi dheireadh 2020, beimid ag fanacht glan ar gach gníomhaíocht mhaoinithe nach bhfuil ag teacht
le cuspóirí Chomhaontú Pháras.

• Is iad an comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta agus an cóineasú bun agus barr an Bhainc go fóill de

réir reachta. Rithfidh an chéad Bheartas Comhtháthaithe eile den AE ó 2021 go 2027, agus meastar faoi láthair
go dtiocfaidh méadú ar líon na réigiún aistrithe beagfhorbartha mar gheall ar na critéir cháilitheachta nua.
Oibreoidh an Banc Eorpach Infheistíochta as lámha a chéile leis an gCoimisiún Eorpach, ar an Meicníocht
bheartaithe um Aistriú Cóir Cothrom go háirithe, le cabhrú leis na réigiúin is mó atá spleách ar bhreoslaí
iontaise faoi láthair aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, seasmhach.

• Leanfaidh Grúpa an BEI air ag ullmhú do chur chun feidhme shainorduithe an AE maidir le Creat Airgeadais

Ilbhliantúil iar-2020 agus d’idirbheartaíocht leis an gCoimisiún i ndáil leis na táirgí airgeadais a bheidh le
húsáid. Glacadh le réamhthéacs an rialacháin maidir le InvestEU i mí Aibreáin 2019 agus deimhnítear ann ról
Ghrúpa an BEI mar an príomh-chomhpháirtí a bheidh freagrach as 75% den chlár a chur i bhfeidhm. Déanfar
soláthar san Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta, arna moladh ag an
gCoimisiún, do ráthaíochtaí buiséadacha agus ionstraimí airgeadais a chuirfidh ar chumas Ghrúpa an BEI
leanúint ar aghaidh ina ról mar chomhpháirtí straitéiseach taobh amuigh den AE.

• Tá tús curtha ag an gComhairle Eorpach le plé chun éifeachtúlacht agus tionchar ollstruchtúr airgeadais

forbartha na hEorpa a fheabhsú, chomh fada agus a bhaineann sé le róil an Choimisiúin, an Bhainc Eorpaigh
Athfhoirgníochta agus Forbartha agus an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. Breathnófar go mion ar na
roghanna éagsúla in 2020, lena n-áirítear fochomhlacht de chuid an BEI a chur ar bun i gcomhair airgeadas
forbartha.

• Tar éis athbhreithniú críochnúil a dhéanamh ar a ghníomhaíochtaí cothromais, tabharfar Straitéis

Chothromais nua isteach don Ghrúpa d’fhonn dul i ngleic le bearnaí infheistíochta a aithníodh sa mhargadh
cothromais agus caipiteal príobháideach a mhealladh isteach agus, ar an gcaoi sin, an tionchar is mó is féidir
a imirt ar bheartais. Cobhsófar an córas airgeadais tuilleadh agus feabhsófar rochtain ar mhaoiniú
d’fhiontraithe bríomhara, nuálacha san AE anois de bharr go bhfuil an earnáil airgeadais níos éagsúlaithe
agus cion níos airde maoinithe othromais ann.

• Is é €63 billiún an sprioc le haghaidh sínithe in 2020, agus táimid ag súil go fanfaidh sí ar an leibhéal céanna
do 2021-2022 freisin.

Is féidir breathnú tríd an leagan poiblí iomlán de Phlean Oibríochta 2020 ag https://www.eib.org/en/
publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions
Why climate
is the world's
most pressing
challenge – and
what you can
do about it

Is é an t-athrú aeráide an bhagairt is mó ar an gcine daonna. Ach
toisc gur gá don oiread sin daoine gníomhú ar an oiread sin
bealaí, is deacair fios a bheith agat céard ba cheart duitse a
dhéanamh. Déantar plé in Climate Solutions ar na dúshláin,
leagtar amach na réitigh agus insítear duitse céard go díreach is
féidir leatsa a dhéanamh. Is cuma an duine den lucht déanta
beartas, ionadaí d’institiúid airgeadais nó saoránach thú, is é
Climate Solutions do sheicliosta leis an gcine daonna a
thabhairt slán.

Éist leis an bpodchraoladh Climate Solutions https://www.eib.org/climate-podcast
Léigh inneachar ó shaineolaithe ar ár mblag https://www.eib.org/climate-solutions
Íoslódáil an ríomhleabhar https://www.eib.org/climate-ebook
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