Tasc foinsí eolas - tasc litearthachta
Thíos tá alt ó nuachtán a bheadh tú in ann a úsáid nuair atá taighde á
dhéanamh agat ar téamh domhanda.

Leictreachas níos saoire ‘bagair ar an sprioc truailliú’
2iú Feabhra 2002

Bhí fheidhm ag an rialtas chun
eisileadh dé-ocsaíd charbóin a
laghdú 20% faoin blian 2010. Níl
an sprioc seo chun a bheith
rathúil anois, deireann
Cambridge Economics,
comhlacht atá faoi úineireacht
príobháideach. Tá tuairisc Tony
Blair ag teacht go luath agus
deirtear go bhfuil sé a rá go
bhfuil gá le méadú sé uaire ag
teastáil ar úsáíd feirm ghaoithe
agus breoslaí in-athnuaite chun
gáis cheaptha teasa a laghdú.

níos saoire a chur ar fáíl a
tháinig isteach anuraidh.

Tugann Cambridge Economics
rabhadh go bhfuil an seans ann
go mbeidh na hiarrachtaí úsáíd
foinsí in-athnuaite a méadú lofa
de bharr an polasaí leictreachas

Dúirt an ollamh Paul Ekins,
Cambridge Econometrics:
‘Measures to encourage greater
efficiency in the generation and
trading of electricity are to be
welcomed’

Taispeánann said comh maith
méadú mór in úsáíd gual i
stáisiúin comhachta de bharr
praghas níos airde ar gás,
Tháinig méadú mór ar eisileadh
charbóin dá bharr seo.
Tá réamhaisnéis déanta go
titfidh eisileadh go 6.4% idir
1990 agus 2010 ach bhí sprioc
20% ag an rialtas.

Faraor, le praghasanna níos
saoire bheadh éileamh níos mó
ann. ‘unless accompanied by
fiscal measures to encourage
prudent use of energy’ Dúirt sé
freisin nach bhfuil ceachtanna
foghlamtha ag an rialtas. Thit
eisileadh ó staísiúin cumhachta
23.5% idir 1990 agus 2000 mar
d’athraigh said ó gual go gás
nadúrtha atá níos saoire agus
níos glana. Tá an treocht seo
athraithe anois. Tá
réamhaisnéiseoirí á rá go
tiocfaidh méadú ar eisileadh
charbóin ó stáisiúin cumhachta
faoi 8.9% idir 2000 go 2010.

Ceisteanna
Cén gnéithe den alt seo a thaispéanann go bhfuil an foinse seo iontaofa?
Cé gnéithe den alt seo a d’fhéadadh ceisteanna a chur ar iontaofacht an foinse seo?
Cén eolas luachmhar a d’fhoghlaim thú ón alt seo faoi iarrachtaí téamh domhanda a moiliú?
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