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Doiciméad a d’ullmhaigh Pierre Dieumegard don Eoraip-Daonlathas-Esperanto

Is é is cuspóir don doiciméad “sealadach” seo cur ar chumas níos mó daoine san Aontas Eorpach a bheith ar an
eolas faoi dhoiciméid a tháirgeann an tAontas Eorpach (agus a mhaoinítear óna gcánacha).  Waistriúcháin ithout,
daoine eisiata ón díospóireacht. 

Is imBéarla amháin i gcomhad pdf amháina bhí andoiciméad seo faoibhraistintíaermhaireachta an aistrithe ghlais (tá
fiú comhad i bhFraincis agus i nGearmáinis ar fáil anois). Ón gcomhad tosaigh seo, rinneamar comhad odt-file, a d’
ullmhaigh bogearraí Oifig Libre, le haghaidh aistriúchán uathoibríoch go teangacha eile. Tá na torthaí ar fáil i ngach
teanga oifigiúil.

Tá sé  inmhianaithe  go ndéanfadh  riarachán an AE aistriúchán ar  dhoiciméid  thábhachtacha a  ghlacadh
chuige féin. Ní hamháin gur dlíthe agus rialacháin iad “doiciméid thábhachtacha”, ach freisin an fhaisnéis
thábhachtach is gá chun cinntí eolasacha a dhéanamh le chéile.

Chun  ár  dtodhchaí  choiteann  a  phlé  le  chéile,  agus  chun  aistriúcháin  iontaofa  a  chumasú,  bheadh  an  teanga
idirnáisiúnta Esperanto an-úsáideach mar gheall ar a simplíocht, a rialtacht agus a cruinneas.

Déan teagmháil linn: 

Kontakto (europokune.eu) 

https://e-d-e.org/-Kontakti-EDE 

https://www.europa.eu/eurobarometer
https://e-d-e.org/-Kontakti-EDE
http://europokune.eu/index.php?contact
http://europokune.eu/index.php?article10/justecaj-perceptoj-de-la-verda-transiro
http://europokune.eu/index.php?article10/justecaj-perceptoj-de-la-verda-transiro
https://webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=84755
https://e-d-e.org/
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Sa  Chomhaontú  Glas  don  Eoraip1,  a  seoladh  in  2019,
leagtar  amach straitéis  an  Aontais  chun a bheith  ar  an
gcéad  mhór-roinn  aeráidneodrach  faoi  2050  agus  an
tAontas  a  chlaochlú  ina  shochaí  inbhuanaithe,  níos
cothroime  agus  níos  rathúla  ina  mbeidh  meas  ar
theorainneacha  an  phláinéid.  Is  dlúthchuid  den
Chomhaontú  Glas  iad  an  chothroime  agus  an
dlúthpháirtíocht, lena gcuirtear i bhfios go láidir nár cheart
aon duine ná aon áit a fhágáil ar lár i gcomhréir le Colún
Eorpach  na  gCeart  Sóisialta2.  Chun  gníomhaíocht  a
spreagadh, leagtar amach sa Dlí Aeráide Eorpach, atá i
bhfeidhm ó mhí Iúil 2021, cuspóir ceangailteach maidir le
haeráidneodracht  san  Aontas  faoi  2050  agus  sprioc
idirmheánach cheangailteach de ghlanlaghdú intíre 55 %
ar a laghad ar astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcomparáid
le leibhéil 1990 faoi 2030. Tá bearta á gcur i bhfeidhm ag
na  Ballstáit  freisin  chun  a  spriocanna  aeráide  a  bhaint
amach trína bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide
(NECPanna) don tréimhse 2021-30. 

Is príomhthosaíocht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é
an Comhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích. Ghlac an
Coimisiún sraith tograí beartais chun an Comhaontú Glas
don  Eoraip  a  chur  i  gcrích,  go  háirithe  an  pacáiste
‘Oiriúnach do 55’,  mar  a thugtar  air3.  Leis an bpacáiste
tograí  reachtacha,  beidh  beartais  aeráide,  fuinnimh,
úsáide  talún,  iompair  agus  chánachais  an  Aontais
oiriúnach  chun  spriocanna  aeráide  an  Aontais  a  bhaint
amach.  Mar  aon  leis  an  ngá  práinneach  atá  ann  dul  i
ngleic  leis  an  athrú  aeráide,  agus  dálaí  foircneacha
adhaimsire  ag  éirí  níos  coitianta  agus  níos  déine,
neartaíonn  an  staid  gheopholaitiúil  nua,  lena  ngabhann
praghsanna arda fuinnimh agus costas maireachtála níos
airde, an tábhacht a bhaineann le haistriú glas tapa. An 18
Bealtaine  2022,  thíolaic  an  Coimisiún  Eorpach
REPowerEU, plean4an Aontais chun deireadh a chur de
réir a chéile lena spleáchas ar bhreoslaí iontaise na Rúise
trí chur i bhfeidhm céimneach luathaithe an fhuinnimh in-
athnuaite,  trí  choigilteas  fuinnimh  agus  trí  sholáthairtí
fuinnimh a éagsúlú.  Fostaíocht,  scileanna agus beartais
shóisialta,  mar  shampla  chun dul  i  ngleic  le  ganntanas
lucht saothair in earnálacha glasa, agus chun tacaíocht a
chur  ar  fáil  do  theaghlaigh  leochaileacha,  tá  sé  níos
tábhachtaí fós sa chás brostaithe sin. 

Ar an iomlán, cuireann an t-aistriú glas go leor deiseanna
iontacha ar fáil, agus — leis na beartais chuí a ghabhann
leis — deis 1) astaíochtaí a laghdú agus an comhshaol a
fheabhsú;  2)  poist  ardcháilíochta  a  chruthú  san  aistriú;
agus 3) feabhas a chur ar leas agus ar fholláine ar an
iomlán5.  Mar  sin  féin,  ní  bheidh  an  t-aistriú  glas

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
european-green-deal_en 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
european-pillar-social-rights_en 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_21_3541 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_22_3131 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX  
%3A52021SC0452&qid=1643714268435 

cuimsitheach mar réamhshocrú, agus tá gá le beartais a
ghabhann leis chun aistriú cothrom cóir a áirithiú. Ní mór
dár mbeartais a chinntiú nach bhfágfar aon duine ná aon
áit  ar  gcúl  agus  go  roinnfear  sochair  agus  costais  an
chlaochlaithe  sin  go  cothrom  ar  fud  na  sochaí.  Tá  sé
ríthábhachtach aistriú glas cothrom a áirithiú chun glacadh
sóisialta  le  beartais  maidir  leis  an  athrú  aeráide  agus
tacaíocht phoiblí a chosaint le haghaidh na n-athchóirithe
agus na n-infheistíochtaí is gá chun cuspóirí aeráide agus
comhshaoil an Aontais a bhaint amach. 

“Gan laghduithe láithreacha agus doimhne ar astaíochtaí
ar  fud  na  n-earnálacha  uile,  rud  a  chuireann  teorainn
1.5 °C leis an téamh domhanda”, tugann eolaithe rabhadh
sa  tuarascáil  ón  bPainéal  Idir-Rialtasach  ar  an  Athrú
Aeráide  (IPCC)  Aibreán  20226.  Iarrtar  sa  tuarascáil
athruithe  práinneacha  iompraíochta  (soghluaisteacht
inbhuanaithe, foirgneamh atá tíosach ar fhuinneamh...), a
bhféadfadh  laghdú  40-70 % ar  astaíochtaí  gás  ceaptha
teasa domhanda a bheith mar thoradh air faoi 2050 agus
tugtar  le  fios inti  gur féidir  leis  na hathruithe sin  sláinte
agus  folláine daoine  a  fheabhsú.  Ag an  am céanna,  tá
fianaise ag dul i méid go bhfuil gá le haghaidh a thabhairt
ar na neamhionannais mhóra in astaíochtaí carbóin chun
dul i ngleic leis an athrú aeráide7. 

Gheall Ballstáit an Aontais d’aon ghuth an 16 Meitheamh
2022 go mbeadh creat beartais  comhpháirteach ann —
Moladh ón gComhairle — chun aistriú cothrom i dtreo na
haeráidneodrachta  a  áirithiú8.  Ag  tógáil  ar  an
ngníomhaíocht bheartais atá ar siúl faoi láthair, cuireann
an Moladh seo treoir bheartais ar fáil do na Ballstáit maidir
le  conas  aghaidh  a  thabhairt  ar  ghnéithe  fostaíochta,
scileanna  agus  sóisialta  an  aistrithe  ar  bhealach
cuimsitheach comhleanúnach. Is féidir le raon leathan cistí
de  chuid  an  Aontais  tacú  le  haistriú  glas  cothrom,  go
háirithe an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, an
Sásra um Aistriú Cóir, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus agus
an togra le haghaidh Ciste Aeráide Sóisialta. 

Ceapadh an suirbhé reatha chun measúnú a dhéanamh ar
mheon shaoránaigh an Aontais i  leith an aistrithe ghlais
agus ar an tionchar a bheidh aige ar a saol. Clúdaíonn sé
go háirithe na réimsí seo a leanas: 

● Braistintí maidir leis an athrú aeráide agus cothroime an
aistrithe ghlais; 

● Tuairimí maidir le freagracht chomhroinnte na saoránach
agus  na  ngeallsealbhóirí  éagsúla  maidir  le  dul  i
ngleic  leis  an  athrú  aeráide  agus  maidir  leis  an
aistriú glas a chumasú; 

●  Ionchais  deiseanna  fostaíochta  agus  scileanna  san
aistriú glas; 

● Dearcthaí ar an staid fuinnimh atá ann faoi láthair, ídiú
fuinnimh, lena n-áirítear toilteanas úsáid fuinnimh a
laghdú agus spreagadh chun é sin a dhéanamh; 

6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/  
IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf 

7 https://wir2022.wid.world/chapter-6/   

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
QANDA_21_6823 
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● Tithíocht atá tíosach ar fhuinneamh; 

●  Iompar  inbhuanaithe,  lena  n-áirítear  cáilíocht,
infhaighteacht  agus  inacmhainneacht  iompair
phoiblí  agus  bearta  lena  spreagfaí  roghanna
iompair níos inbhuanaithe a ghlacadh; 

● Rochtain ar spásanna glasa áitiúla agus sásamh leo; 

●  Tacaíocht  do  bheartais  éagsúla  chun  tacú  le  haistriú
glas cothrom. 
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An mhodheolaíocht a úsáideadh don suirbhé 

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo torthaí iomlána shuirbhé
Eorabharaiméadair  Speisialta uimh. 527 (EB97.4) maidir
le braistintí cothroime i leith an aistrithe ghlais, a rinneadh
idir  an  30  Bealtaine  agus  an  28  Meitheamh 2022  i  27
mBallstát  an  Aontais.  Cuireadh  agallamh  ar  26,395
saoránach  de  chuid  an  Aontais  ó  chatagóirí  éagsúla
sóisialta agus déimeagrafacha. 

Is í an mhodheolaíocht a úsáidtear ná modheolaíocht na
suirbhéanna  Eorabharaiméadair  a  dhéantar  d’Ard-
Stiúrthóireacht  na  Cumarsáide  (an  tAonad  um
Fhaireachán ar na Meáin agus Eorabharaiméadar).  Mar
sin féin, chun obair allamuigh a reáchtáil le linn phaindéim
COVID, bhí sé riachtanach an mhodheolaíocht a athrú i
roinnt tíortha (agallaimh iomlána nó pháirteacha ar líne i
roinnt tíortha). Tá nóta teicniúil maidir le modheolaíocht na
suirbhéanna  Eorabharaiméadair,  chomh  maith  leis  an
gcaoi a ndearna na hinstitiúidí laistigh de líonra Kantar na
hagallaimh,  i  gceangal  leis  an  tuarascáil  seo.  Chomh
maith  leis  sin  san  áireamh  tá  na  modhanna  agallaimh
agus  eatraimh  muiníne.  I  gcomhréir  le  Rialachán
Ginearálta an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí9

(RGCS), iarradh ar fhreagróirí an gcomhaontaíonn siad go
gcuirfí  ceisteanna  orthu  maidir  le  saincheisteanna  a
d’fhéadfaí a mheas a bheith “íogair”. 

Nóta: Sa tuarascáil sin, déantar tagairt do thíortha AE lena
ngiorrúcháin oifigiúla. Is iad seo a leanas na giorrúcháin a
úsáidtear sa tuarascáil seo: 

An Bheilg A An Liotuáin LT

An Bhulgáir BG Lucsamburg LU

An tSeicia CZ An Ungáir TÁ SÉ

An Danmhairg DK Málta MT

An Ghearmáin DE An Ísiltír NL

An Eastóin EE An Ostair AG

Éire IE An Pholainn PL

An Ghréig EL An Phortaingéil PT

An Spáinn ES An Rómáin RO

An Fhrainc FR An tSlóivéin SI

An Chróit
ACMHAINNÍ 
DAONNA

An tSlóvaic SK

An Iodáil TÁ SÉ An Fhionlainn FI

Poblacht na Cipire CY* An tSualainn SE

An Laitvia LV

An tAontas Eorpach — meán ualaithe do na 27 
mBallstát 

AE27

BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT, IE, NL, FI, EL, EE, SI, 
CY, MT, SK, LV, LT 

an limistéar euro

BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE 
limistéar  nach
bhfuil  sa
limistéar euro 

* Tá an Chipir ina hiomláine ar cheann de 27 mBallstát an Aontais 

9 2016/679

Eorpaigh. Mar sin féin, tá an acquis communautaire curtha ar fionraí sa 
chuid den tír nach bhfuil á rialú ag rialtas Phoblacht na Cipire. Ar 
chúiseanna praiticiúla, ní áirítear sa chatagóir ‘CY’ agus sa mheán AE27 
ach na hagallaimh a dhéantar sa chuid sin den tír atá á rialú ag rialtas 
Phoblacht na Cipire. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na daoine ar
fud an Aontais Eorpaigh a thug a gcuid ama chun páirt

a ghlacadh sa suirbhé seo. 

Gan a rannpháirtíocht ghníomhach, ní bheadh an
staidéar seo indéanta. 

7



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

ACHOIMRE 
FEIDHMIÚCHÁIN

8



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

Tá  tromlach  mór  de  shaoránaigh  an  Aontais  ag
freagairt don Eorabharaiméadar seo ar aon fhocal nár
cheart go bhfágfadh an t-aistriú glas aon duine ar lár.
Measann roinnt Eorpach, go háirithe iad siúd a bhfuil
ioncam  indiúscartha  níos  ísle  acu,  nach  bhfuil  a
ndóthain á dhéanamh ag rialtais, údaráis áitiúla agus
gnólachtaí chun é sin a chinntiú. 

● Aontaíonn beagnach naonúr as gach deichniúr freagróirí
(88 %)  nár  cheart  go  bhfágfadh  an  t-aistriú  glas
aon duine ar lár. 

● Aontaíonn níos lú ná a leath (46 %) go mbeidh táirgí
agus seirbhísí fuinnimh inbhuanaithe inacmhainne
do chách, lena n-áirítear daoine níos boichte, faoi
2050. 

●  Aontaíonn  leath  (50 %)  go  bhfuil  an  tAontas  ag
déanamh a dhóthain chun aistriú  glas cothrom a
chinntiú, agus deir 50 % díobh sin faoina n-údaráis
phoiblí  réigiúnacha,  cathrach  nó  áitiúla.  47 %  a
cheapann go bhfuil a rialtas náisiúnta ag déanamh
go  leor,  agus  43 %  a  rá  seo  faoi  chuideachtaí
príobháideacha agus gnólachtaí. 

●  Is  dóichí  go  gceapann  daoine  a  bhfuil  deacrachtaí
airgeadais  acu,  nó  i  measc  an  1d  quintile  den
dáileadh ioncaim, nach bhfuil gach leibhéal rialtais
ag déanamh go leor. 

Ar an iomlán, tá dóchas ann go gcruthóidh beartais a
théann i ngleic leis an athrú aeráide níos mó post ar
ardchaighdeán,  ach  nach  bhfuil  siad  siúd  a  bhfuil
ioncam indiúscartha níos ísle acu chomh dóchasach
céanna. Measann beagán níos mó ná a leath go bhfuil
scileanna acu chun cur leis an aistriú glas,  agus ní
bhraitheann ach aon trian amháin go bhfuil a bpost ag
cur leis an aistriú glas. 

● Aontaíonn beagnach seisear as gach deichniúr freagróirí
(57 %) go gcruthófar níos mó post nua le beartais
chun  an  t-athrú  aeráide  a  chomhrac  ná  mar  a
chruthóidh siad a bhaint. 

● Aontaíonn breis agus seisear as gach deichniúr (61 %)
go gcruthófar poist ardcháilíochta le beartais chun
dul i ngleic leis an athrú aeráide. 

● Aontaíonn níos mó ná a leath (54 %) go gcuireann na
scileanna  atá  acu  faoi  láthair  ar  a  gcumas
rannchuidiú leis an aistriú glas. 

●  Is  é  is  dóichí  a  mhothóidh  na  freagróirí  ar  ioncam
indiúscartha  níos  airde  go  bhfuil  scileanna  acu
chun  rannchuidiú  leis  an  méid  seo  a  leanas:
Measann  65 %  sa  5ú  ceilt  go  gcuireann  na
scileanna atá acu faoi láthair ar a gcumas cur leis
an  aistriú  glas,  i  gcomparáid  le  43 %  sa  chéad
chúigile. Léirítear an claonadh sin freisin sna ráitis
eile maidir le deiseanna fostaíochta10. 

● Aontaíonn níos mó ná leath (55 %) go bhfuil  tábhacht
phearsanta ag baint le bheith i bpost a chuireann
leis an aistriú glas a chur chun cinn. 

10 Dá airde an quintile, is ea is mó ioncam indiúscartha atá ag
freagróir. 

●  Mar  sin  féin,  ní  aontaíonn  ach  aon  trian  (34 %)  go
gcuireann a bpost leis an aistriú glas a chur chun
cinn. 

Tá eagla ar fhormhór mhuintir na hEorpa mar gheall ar
an athrú aeráide agus tá freagracht phearsanta orthu
gníomhú. 

● Aontaíonn seachtar as gach deichniúr freagróirí (70 %)
gur  rud  é  an  t-athrú  aeráide  a  chuireann  eagla
orthu, agus is dóchúla go mbeidh eagla ar mhná
(74 %) ná fir (66 %). 

● Measann níos mó ná trí cheathrú (77 %) de fhreagróirí
go  bhfuil  freagracht  phearsanta  orthu  gníomhú
chun an t-athrú aeráide a theorannú. 

● Measann beagnach trí  cheathrú (72 %) de fhreagróirí
gur  cheart  dóibh  níos  mó  a  dhéanamh  go
pearsanta  ná  mar  a  dhéanann  siad  faoi  láthair
chun cur leis an aistriú glas agus chun dul i ngleic
leis  an  athrú  aeráide,  is  cuma  cad  a  dhéanann
daoine eile. 

● Ní mheasann ach trian de na freagróirí (27 %) nach gá
dóibh  gníomhú  go  pearsanta  chun  an  t-athrú
aeráide  a  chomhrac  mura  ngníomhaíonn  daoine
eile ina dtír féin ach oiread. Ar an gcaoi chéanna, is
beag duine a cheapann nach gá dá dtír gníomhú
chun  athruithe  aeráide  agus  comhshaoil  a
chomhrac  mura  ndéanann  tíortha  eile  aon
ghníomhaíocht ach oiread (25 %). 

Is  fadhb  thromchúiseach  iad  praghsanna  fuinnimh
agus costais iompair reatha d’fhormhór mór mhuintir
na hEorpa. 

● Ceapann níos mó ná naonúr as gach deichniúr freagróirí
(93 %) in AE gur fadhb thromchúiseach é leibhéal
na bpraghsanna fuinnimh do dhaoine ina dtír féin.
Go  deimhin,  measann  an  tromlach  (58 %)  gur
“fadhb an-tromchúiseach” é. 

● Deir ochtar as gach deichniúr (79 %) gur fadhb é costas
reatha  riachtanais  fuinnimh  a  dteaghlaigh.  Ina
theannta sin, deir 4 as 5 (80 %) gur fadhb é costas
reatha an bhreosla dá riachtanais iompair. 

● Is iad freagróirí a bhfuil an t-ioncam indiúscartha is mó
acu (68 %) na daoine is lú seans a rá gur fadhb
thromchúiseach  iad  costas  reatha  a  riachtanas
fuinnimh teaghlaigh,  go háirithe i  gcomparáid leo
siúd  a  bhfuil  an  t-ioncam  indiúscartha  is  lú  acu
(84 %). 

● Is dóichí go ndéarfaidh freagróirí i dtíortha Dheisceart na
hEorpa agus i roinnt tíortha in Oirthear na hEorpa
go  bhfuil  costas  reatha  a  riachtanas  fuinnimh
teaghlaigh  ina  fhadhb  i  gcomparáid  le  tíortha  i
dTuaisceart  agus in  Iarthar na hEorpa.  Baineann
patrún den chineál céanna leis an gcostas breosla
atá ann faoi láthair le haghaidh riachtanais iompair.

Deir  thart  ar  leath  de  mhuintir  na  hEorpa  go
bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid agus nach bhfuil
an chuid is mó acu réidh chun níos mó airgid a íoc as
a gcuid fuinnimh. Deir freagróirí gur cheart do dhaoine
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saibhre  iarrachtaí  níos  mó  a  dhéanamh  chun  a
dtomhaltas fuinnimh a laghdú. 

● Tá níos mó ná leath (53 %) muiníneach go bhféadfaidís
níos lú fuinnimh a úsáid ná mar a dhéanann siad
anois. 

●  Is  dóichí  go  mbeidh  freagróirí  a  bhfuil  níos  lú
deacrachtaí  airgeadais  acu  muiníneach  go
bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid. 

●  Tá  muinín  ag  ceathrar  as  gach  deichniúr  (37 %)  go
bhfuil líon mór ina dtír réidh chun teorainn a chur
lena n-úsáid fuinnimh chun teorainn a chur leis an
athrú aeráide. 

● Deir níos mó ná seisear as gach deichniúr (62 %) go
laghdódh siad  a n-úsáid fuinnimh go  príomha ar
chúiseanna eacnamaíocha, agus dhéanfadh 36 %
díobh sin go príomha ar chúiseanna comhshaoil. Is
iad na freagróirí a bhfuil an t-ioncam indiúscartha is
mó  acu  an  (47 %)  is  dóichí  a  laghdóidh  úsáid
fuinnimh  ar  chúiseanna  comhshaoil.  Is  iad  na
freagróirí a bhfuil an t-ioncam indiúscartha is lú acu
an (68 %) is dóichí a laghdóidh úsáid fuinnimh ar
chúiseanna eacnamaíocha. 

●  Níl  tromlach  (64 %)  na  bhfreagróirí  toilteanach
praghsanna fuinnimh níos airde a íoc chun dlús a
chur leis an aistriú glas: Níl 46 % díobh toilteanach
toisc nach bhfuil sé d’acmhainn acu níos mó a íoc,
agus tá 18 % neamhthoiliúil ach d’fhéadfadh sé go
mbeadh sé d’acmhainn acu é a íoc. 

● Measann formhór na bhfreagróirí (87 %) gur cheart do
dhaoine  níos  saibhre,  go  háirithe,  níos  mó
iarrachtaí a dhéanamh chun a dtomhaltas fuinnimh
a laghdú. 

● Measann formhór na bhfreagróirí go bhfuil a dtomhaltas
fuinnimh  níos  ísle  ná  tomhaltas  fuinnimh  daoine
eile  ina  dtír  féin  (70 %).  Ní  aithníonn  ach  28 %
díobh go bhfuil  a dtomhaltas ard i  gcomparáid le
daoine eile ina dtír féin. 

Tá breis agus aon trian de mhuintir na hEorpa tar éis
feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh sa bhaile le
cúig  bliana  anuas.  Is  é  an  costas  an bac  is  mó ar
éifeachtúlacht  fuinnimh  sa  bhaile  a  fheabhsú,  go
háirithe i gcás catagóirí leochaileacha. 

● Creideann ceathrar as gach deichniúr freagróirí (40 %)
go bhfuil athchóiriú fuinneamhéifeachtúil ag teastáil
ón mbaile. 

●  Le  cúig  bliana  anuas,  tá  beart  amháin  nó  níos  mó
déanta ag 35 % de na freagróirí chun a dteach a
dhéanamh  níos  tíosaí  ar  fhuinneamh  (e.g.  insliú
teirmeach,  doirse  agus  fuinneoga  a  athrú  nó  an
córas téimh). 

● Le cúig bliana anuas, fuair 10 % de na freagróirí cistí
poiblí,  fóirdheontais nó cabhair airgeadais chun a
dteach  a  dhéanamh  níos  inbhuanaithe  nó  níos
tíosaí ar fhuinneamh. 

● Is é an costas an bac is mó ar éifeachtúlacht fuinnimh
sa bhaile a fheabhsú. Deir 43 % de na freagróirí go

bhfuil sé róchostasach an teach a dhéanamh níos
tíosaí ar fhuinneamh agus nach féidir  leo íoc as,
agus luaigh 21 % díobh go bhfuil sé róchostasach
ach go bhféadfaidís é a íoc. 

● Is mó seans go n-aithneoidh freagróirí dífhostaithe, iad
siúd  a  bhfuil  deacrachtaí  acu  billí  a  íoc,  nó
teaghlaigh  aonair  a  bhfuil  leanaí  acu,  go  n-
aithneoidh siad costas mar bhac ar éifeachtúlacht
fuinnimh sa bhaile a fheabhsú. 

●  Tuairiscíonn  roinnt  freagróirí  (16 %)  freisin  go  bhfuil
deacrachtaí acu daoine cáilithe a aimsiú chun an
obair a dhéanamh nó go bhfuil deacrachtaí acu na
hábhair  agus  an  trealamh  is  gá  a  aimsiú  ar  an
margadh (15 %). 

Tá beagnach leath (48 %) de mhuintir  na hEorpa ag
baint úsáid as réitigh soghluaisteachta inbhuanaithe
mar a bpríomh-mhodh iompair, atá níos airde ná mar a
bhí in 2019. 

● Ar ghnáthlá, is iad na cineálacha iompair is coitianta ná
carr (47 %), siúl (21 %), iompar poiblí (16 %) agus
rothaíocht nó scútar (8 %). 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is ea is
dóchúla atá sé a rá gur carr é an príomh-mhodh
atá acu, agus is lú an seans go ndéarfaidh siad go
bhfuil sé ag siúl. Mar shampla, luaigh 31 % sa 1d
ceintile ioncaim siúlóid, i gcomparáid le 10 % sa 5ú
ceirtle. 

●  Measann  seisear  as  gach  deichniúr  (60 %)  go  bhfuil
cáilíocht  an  iompair  phoiblí  ina  gceantar  chomh
maith céanna,  deir  (55 %) go bhfuil  sé ar fáil  go
maith,  agus  deir  54 %  díobh  go  bhfuil
inacmhainneacht  go  maith.  Tá  na  figiúirí  seo  i
bhfad níos ísle i gceantair thuaithe. 

● Is iad iompar  poiblí  níos minice (36 %),  iompar  poiblí
níos inacmhainne (29 %), iompar poiblí níos tapúla
(23 %), bealaí iompair phoiblí nua nó níos deartha
(21 %) nó níos mó agus lánaí rothar níos sábháilte
(20 %) na gnéithe is mó a luadh a chabhródh le
freagróirí  modhanna iompair  níos  inbhuanaithe  a
roghnú, go háirithe i gceantair thuaithe. 

Tá  formhór  na  bhfreagróirí  ina  gcónaí  laistigh  de
siúlóid deich nóiméad de spás glas ar ardchaighdeán.
Tá an sásamh leis an spás glas is gaire níos ísle go
pointe áirithe i gceantair uirbeacha. 

● Tá leath (50 %) de na freagróirí go léir ina gcónaí cúig
nóiméad nó níos lú ar shiúl ó spás glas trí shiúlóid,
agus deir 26 % díobh go bhfuil cónaí orthu idir sé
agus deich nóiméad ar shiúl. 

●  Tá  éagsúlacht  mhór  idir  na  difríochtaí  sa  rochtain
bunaithe ar an staid airgeadais.  Mar shampla,  tá
níos  mó  ná  leathchuid  (55 %)  díobh  siúd  nach
annamh nó nach mbíonn deacracht acu billí a íoc
beo laistigh de shiúlóid cúig nóiméad de spás glas,
i gcomparáid le timpeall ceithre as gach deichniúr
(42 %) a bhfuil deacracht acu billí a íoc ar a laghad
cuid den am. 

10
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● Deir tromlach mór na bhfreagróirí (85 %) go bhfuil siad
sásta le cáilíocht an spáis ghlais is gaire dá dteach.
I gcathracha móra, tá 83 % de na freagróirí sásta le
cáilíocht  an spáis  ghlais  is gaire i  gcomparáid le
93 % díobh siúd atá ina gcónaí ar fheirm nó faoin
tuath. 

Tá tacaíocht fhorleathan ann do bheartais atá ceaptha
an t-aistriú glas a dhéanamh cothrom do chách, lena
n-áirítear  fóirdheontais  chun  tacú  le  hathchóiriú
fuinneamhéifeachtúil,  infheistíocht  san iompar poiblí
agus  rialacha  agus  dreasachtaí  do  chuideachtaí
príobháideacha. 

●  Tá  níos  mó  ná  seisear  as  gach  deichniúr  Eorpach
(62 %) i  bhfabhar cuóta fuinnimh a leithdháileadh
ar gach saoránach lena chinntiú go ndéanann gach
duine a gcion féin den iarracht chun dul i ngleic leis
an athrú aeráide. 

● Tá os cionn seacht as gach deichniúr (71 %) i bhfabhar
cáin a ghearradh ar tháirgí agus seirbhísí is mó a
chuireann  leis  an  athrú  aeráide  agus  ioncam  a

athdháileadh  ar  na  teaghlaigh  is  boichte  agus  is
leochailí. 

●  Tá  beagnach  naonúr  as  gach  deichniúr  (89 %)  i
bhfabhar fóirdheonú a dhéanamh ar dhaoine chun
a  dtithe  a  dhéanamh  níos  éifeachtúla  ó  thaobh
fuinnimh de,  go háirithe iad siúd a bhfuil  ioncam
indiúscartha  níos  ísle  acu  agus  na  teaghlaigh  is
leochailí. 

● Ar an gcaoi chéanna, tá 89 % i bhfabhar infheistíochtaí a
dtíre i mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú. 

●  Tá  tromlach  mór  (87 %)  i  bhfabhar  cuideachtaí
príobháideacha  a  spreagadh,  trí  rialacha  agus
dreasachtaí, chun (1) a n-astaíochtaí a laghdú níos
tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos
tíosaí ar fhuinneamh, (3) próisis níos ciorclaí agus
níos  inbhuanaithe  a  ghlacadh  agus  (4)  a  lucht
saothair a athoiliúint de réir mar is gá. 

11



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

TÁ AISTRIÚ GLAS COTHROM 
RÍTHÁBHACHTACH AGUS TÁ 
BAINT AIGE LE DEISEANNA
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1.  An  gá  atá  le  haistriú  glas
cothrom
Aontaíonn  formhór  na  bhfreagróirí  nár  cheart  aon
duine a fhágáil ar lár san aistriú glas, ach tá muinín ag
mionlach go mbeidh fuinneamh, seirbhísí agus táirgí
inbhuanaithe inacmhainne do chách faoi 2050. 

Aontaíonn beagnach naonúr as gach deichniúr freagróirí
(88 %) nár cheart go bhfágfadh an t-aistriú glas aon duine
ar gcúl,  agus dúirt  leath (50 %) go n-aontaíonn siad go
hiomlán11. Ní aontaíonn níos lú ná duine as gach deichniúr
(8 %) leis an ráiteas seo, agus deir 2 % nach n-aontaíonn
siad go hiomlán leo. 

Aontaíonn  níos  mó  ná  seachtar  as  gach  deichniúr
freagróirí i ngach Ballstát nár cheart aon duine a fhágáil ar
lár  leis  an  aistriú  glas,  le  cionmhaireachtaí  ó  97 %  sa
Chipir agus 95 % i Lucsamburg agus Málta go 72 % sa
Rómáin, 78 % sa Bhulgáir agus 80 % san Eastóin. 

11 BHÍ AN T-EOLAS ÚSÁIDEACH. Cá mhéad a aontaíonn tú nó
nach n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? Níor cheart
go bhfágfadh an t-aistriú glas aon duine ar lár 
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QA1.2.: Cá mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú
leis na ráitis seoa leanas? — Níor cheart go bhfágfadh an
t-aistriú glas aon duine ar lár (% — AE27)
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Muinín  nach  mbeidh  fuinneamh,  táirgí  agus  seirbhísí
inbhuanaithe ar phraghas réasúnta faoi  2050 do chách,
lena n-áirítear daoine níos boichte, níl sí chomh forleathan
céanna, agus dúirt 46 % go n-aontaíonn siad leis sin, lena
n-áirítear  14 % a aontaíonn go hiomlán12.  Easaontaíonn
beagnach an oiread sin (48 %) leis an méid sin, agus dúirt
17 % go n-easaontaíonn siad go hiomlán leo. Deir beagán
os cionn fiche duine (6 %) nach bhfuil a fhios acu. 

I seacht dtír, an Iodáil (71 %), an Rómáin (61 %) agus an
Chróit  (60 %)  ina  measc,  aontaíonn  an  tromlach  go
mbeidh  fuinneamh,  táirgí  agus  seirbhísí  inbhuanaithe
inacmhainne do chách faoi 2050. I gcodarsnacht leis sin,
ní aontaíonn ach 30 % sa Fhrainc, 31 % sa tSeicia agus
32 % sa tSlóivéin. 

12 QA1.4. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú leis
na ráitis seo a leanas? Tá muinín agat go mbeidh fuinneamh,
táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe ar phraghas réasúnta do
chách faoi 2050, lena n-áirítear daoine níos boichte.
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar “leibhéal an
Aontais”  réimse  difríochtaí.  Freagróirí  atá  óg,  is  beag
deacrachtaí a bhíonn acu billí a íoc, a bhfuil cónaí orthu i
gcathracha móra, nó a bhfuil dearcadh dearfach acu ar an
Aontas Eorpach, is dóchúla go mbeidh siad muiníneach
go mbeidh táirgí agus seirbhísí fuinnimh inbhuanaithe ar
phraghas réasúnta do chách faoi 2050. 

● Dá óige an freagróir, is ea is dóchúla go mbeidh táirgí
agus seirbhísí fuinnimh inbhuanaithe ar phraghas
réasúnta  do  chách  faoi  2050.  Mar  shampla,  tá
muinín ag 52 % de 15-24 bliana d’aois go mbeidh
fuinneamh,  táirgí  agus  seirbhísí  inbhuanaithe
inacmhainne faoi 2050, i gcomparáid le 43 % díobh
siúd atá 55+ d’aois. 

●  Dá airde leibhéal  oideachais  na  bhfreagróirí,  is  ea is
airde an comhaontú nár cheart go bhfágfadh an t-
aistriú  glas  aon  duine  ar  lár.  Mar  shampla,
aontaíonn  92 %  de  na  freagróirí  a  bhfuil  céim
ollscoile  acu nár  cheart  go bhfágfadh an t-aistriú
glas aon duine  ar  gcúl,  i  gcomparáid  le  74 % le
leibhéal oideachais faoi bhun an mheánoideachais.

● Dá laghad deacrachtaí a bhíonn ag freagróir billí a íoc,
is mó seans go mbeidh siad muiníneach go mbeidh
fuinneamh inbhuanaithe ann faoi 2050 beidh táirgí
agus  seirbhísí  inacmhainne  do  chách.  Mar
shampla,  aontaíonn  46 %  de  na  deacrachtaí
airgeadais  is  lú  go  mbeidh  roghanna  fuinnimh
inbhuanaithe  inacmhainne  do  chách  faoi  2050,  i
gcomparáid  le  34 %  díobh  siúd  is  mó  a  bhfuil
deacrachtaí acu. 

● Tá seans níos mó ann go mbeidh freagróirí i gcathracha
móra  (49 %)  ná  aon  ghrúpa  eile  muiníneach  go
mbeidh  roghanna  fuinnimh  inbhuanaithe
inacmhainne do chách faoi 2050. 

●  Ar  deireadh,  is  dóichí  go  mbeidh  freagróirí  a  bhfuil
dearcadh  dearfach  acu  maidir  le  AE  (52 %)
muiníneach  go  mbeidh  táirgí  agus  seirbhísí
fuinnimh  inbhuanaithe  ar  phraghas  réasúnta  do
chách  faoi  2050  ná  iad  siúd  a  bhfuil  dearcadh
diúltach acu (34 %). 
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Níor cheart go bhfágfadh an t-aistriú 
glas aon duine ar lár

Faoi 2050 beidh fuinneamh inbhuanaithe, táirgí 
agus seirbhísí inacmhainne do chách

AE27 88 46

Inscne

Fear 88 47

Bean 89 45

Aois

'15-24 89 52

25-39 90 49

40-54 90 46

55+ 87 43

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 86 34

Ó am go ham 86 50

Beagnach riamh/Ná 90 46

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 93 52

Neodrach 87 44

Iomlán ‘Diúltach’ 82 34

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 86 40

2a quintile 89 42

3ú ceintile 90 46

4ú quintile 91 49

5ú quintile 91 47

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 91 48

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 88 45

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar 
líne

86 63

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 89 43

Féinfhostaithe le fostaithe 88 48

Dífhostaithe 90 41

Ar scor 86 42

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 83 44

Mac léinn 91 55

Eile 99 31

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 74 37

Tánaisteach 89 48

Post tánaisteach 91 42

Ollscoil na Banríona 92 45

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a chuireann síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 91 49

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 88 41

Baile nó cathair bheag 89 47

Sráidbhaile tíre 87 44

Feirm nó teach cónaithe faoin tuath 89 45

QA1 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? (% — Aontaím iomlán))
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Measann thart ar leath de na freagróirí  go bhfuil  an
tAontas  Eorpach,  na  rialtais  náisiúnta  agus  na
húdaráis áitiúla ag déanamh go leor chun a chinntiú
go bhfuil an t-aistriú glas cothrom 

Aontaíonn leath (50 %) de na freagróirí go léir go bhfuil AE
ag déanamh go leor chun aistriú glas cothrom a chinntiú,
agus dúirt 14 % go n-aontaíonn siad go hiomlán leo.13 Ar
an  láimh  eile,  ní  aontaíonn  43 %,  le  12 %  nach  n-
aontaíonn  go  hiomlán.  Deir  níos  mó ná  duine  as  gach
fiche (7 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Aontaíonnleath (50 %) freisin go bhfuil a n-údaráis phoiblí
áitiúla,  réigiúnacha,  cathrach  nó  áitiúla  ag  déanamh  a
ndóthain  chun  a  chinntiú  go  bhfuil  an  t-aistriú  glas
cothrom,  agus  14 %  á  rá  go  bhfuil  siad  “aontaím  go
hiomlán”.  Easaontaíonn  níos  mó  ná  ceathrar  as  gach
deichniúr (45 %) le 12 % ag rá go n-easaontaíonn siad go
hiomlán. Deir duine as gach fiche (5 %) nach bhfuil a fhios

acu. 

13 2 JUR: RÉAMHAITHRISÍM (FÍORAIS). Cé chomh mór agus
a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú go bhfuil gach ceann
de na gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun a
chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom? (2.1 Cuideachtaí
príobháideacha,  gnólachtaí.  2.2  D’údaráis  réigiúnacha,
chathrach nó áitiúla phoiblí. 2.3 An rialtas (NÁISIÚNTA). 2.4
An tAontas Eorpach)

Ceapann beagnach leath (47 %) de na freagróirí go bhfuil
a rialtas náisiúnta ag déanamh go leor chun a chinntiú go
bhfuil an t-aistriú glas cothrom, agus go n-aontaíonn 14 %
díobh  go  hiomlán.  Easaontaíonn  tromlach  beag (49 %),
áfach, le 15 % ag rá go n-easaontaíonn siad go hiomlán
go bhfuil a rialtas náisiúnta ag déanamh go leor. 

Aontaíonn ceathrar as gach deichniúr freagróirí (43 %) go
bhfuil go leor á dhéanamh ag cuideachtaí agus gnólachtaí
príobháideacha chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas
cothrom, agus dúirt 11 % go n-aontaíonn siad go hiomlán
leis sin. Easaontaíonn an tromlach, áfach, (52 %), le 15 %
ag rá go n-easaontaíonn siad go hiomlán. Deir duine as
gach fiche (5 %) nach bhfuil a fhios acu. 

17

2 JUR:RÉAMHAITHRISÍM (FÍORAIS). Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú go
bhfuil gach ceann de na gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-
aistriú glas cothrom? (% — AE) 

D’údaráis phoiblí réigiúnacha, cathrach nó áitiúla

An tAontas Eorpach

An rialtas (NÁISIÚNTA)

Cuideachtaí príobháideacha, gnólachtaí

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh 
chun aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím 
go hiomlán

Níl a fhios agat
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I  23  Bhallstát  AE,  measann  formhór  na  bhfreagróirí  go
bhfuil AE ag déanamh go leor chun aistriú glas cothrom a
chinntiú, cé go bhfuil sciaranna idir 78 % i Málta, 69 % sa
Chipir agus 68 % sa Pholainn go 45 % sa Bhulgáir. Sna
ceithre thír eile, aontaíonn mionlach, le 37 % sa Fhrainc,
41 %  sa  Ghréig,  agus  42 %  sa  Ghearmáin  agus  sa
tSlóvaic araon. 

Is fiú a thabhairt faoi deara nach bhfuil níos mó ná duine
as  gach  cúigear  (21 %)  sa  Bhulgáir  in  ann  freagra  a
thabhairt. 
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QA2.4.  Cé  chomh  mór  agus  a  aontaíonn  tú  nó  nach  n-
aontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na gníomhaithe seo a
leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-
aistriú glas cothrom? An tAontas Eorpach (% — AE) 

Níl a fhios agat
7

Aontaím go 
hiomlán

14

Claonad
h a 

aontú 36

Claonad
h a 

easaonta
íonn
31

Easaonta
ím go 

hiomlán
12

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh chun 
aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím go 
hiomlán

Níl a fhios 
agat

VIDEO COMHRÁ QA2.4. Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú go bhfuil gach 
ceann de na gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú 
glas cothrom? An tAontas Eorpach (% — AE) 
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In 14 thír, aontaíonn tromlach na bhfreagróirí go bhfuil a
rialtas náisiúnta ag déanamh go leor chun a chinntiú go
bhfuil  an t-aistriú glas cothrom, agus na leibhéil  is airde
comhaontaithe  san  Fhionlainn  (71 %),  i  Lucsamburg
(67 %)  agus  i  Málta  (64 %).  I  gcodarsnacht  leis  sin,  ní
aontaíonn  ach  30 % sa  Bhulgáir,  31 % sa  Ghréig  agus
33 % sa tSlóvaic go bhfuil a rialtas ag déanamh go leor. 

Tá  roinnt  cnuasaigh  tíortha  ann  freisin  ar  féidir  béim  a
leagan  orthu.  Mar  shampla,  is  gnách  go  mbíonn
ardtacaíocht ag tíortha Nordacha dá rialtas náisiúnta. Sa
cháil  sin;  aontaíonn seisear  as  deichniúr  freagróirí  ar  a
laghad go bhfuil  a rialtas náisiúnta ag déanamh go leor
san  Fhionlainn  (71 %),  sa  Danmhairg  (63 %)  agus  sa
tSualainn (60 %). 
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Níl a fhios agat
4

Aontaím go 
hiomlán

14

Claona
dh chun 
aontú

33

Claonadh a 
easaontaíonn

34

Easaontaím 
go hiomlán

15

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

QA2.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na gníomhaithe 
seo a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go 
bhfuil an t-aistriú glas cothrom? 
An rialtas (NÁISIÚNTA) (% — AE27)

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh chun 
aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím go 
hiomlán

Níl a fhios 
agat

QA2.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na 
gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom? 
An rialtas (NÁISIÚNTA) (% — AE27)
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Tá  éagsúlacht  shuntasach  ann  freisin  idir  Ballstáit  an
Aontais,  dar  leo,  maidir  le  húdaráis  phoiblí  réigiúnacha,
cathrach  nó  áitiúla.  I  17  dtír,  aontaíonn  tromlach  na
dtíortha go bhfuil na húdaráis sin ag déanamh a ndóthain
chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom, cé go n-
athraíonn comhréireanna ó 68 % san Fhionlainn, 64 % i
Lucsamburg agus 62 % sa Danmhairg go 48 % in Éirinn.
Ag an taobh eile  den scála,  ní  aontaíonn ach 26 % sa
Ghréig, 32 % sa Bhulgáir agus 40 % sa Liotuáin agus sa
Spáinn. 

Cosúil leis an tacaíocht do rialtais náisiúnta, is gnách go
mbíonn ráta ard tacaíochta ag tíortha Nordacha d’údaráis
phoiblí réigiúnacha, cathrach nó áitiúla, agus deir seisear
as deichniúr freagróirí ar a laghad go n-aontaíonn siad leo.
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Níl a fhios 
agat
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33
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2 Jur: 
Réamhaithrisím 
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QA2.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na 
gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun 
a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom?
D’údaráis phoiblí réigiúnacha, cathrach nó áitiúla
(% — AE27)

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh chun 
aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím go 
hiomlán

Níl a fhios 
agat

QA2.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na 
gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom?
D’údaráis phoiblí réigiúnacha, cathrach nó áitiúla
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Tá éagsúlacht mhór idir tíortha maidir leis an gcomhaontú
go  bhfuil  a  ndóthain  á  dhéanamh  ag  cuideachtaí
príobháideacha.  Tá  seacht  dtír  ann  ina  n-aontaíonn  an
tromlach,  leis  na  sciartha  is  mó  san  Iodáil  (64 %),  sa
Danmhairg,  san  Ungáir  agus  i  Málta  (54 %)  agus  san
Fhionlainn  (53 %).  Ag  an  taobh  eile  den  scála,  ní
aontaíonn ach 25 % sa Bhulgáir, 27 % sa Liotuáin agus sa
Ghréig  agus  31 %  sa  Fhrainc  go  bhfuil  go  leor  á
dhéanamh  ag  cuideachtaí  príobháideacha  agus
gnólachtaí. 

Is fiú a thabhairt faoi deara go ndeir beagnach duine as
gach cúigear (18 %) sa Bhulgáir nach bhfuil a fhios acu. 
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QA2.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na 
gníomhaithe seo a leanas ag déanamh go leor 
chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas 
cothrom?
Cuideachtaí príobháideacha, gnólachtaí
(% — AE27)Níl a fhios 

agat
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2 Jur: Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)
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QA2.1 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na gníomhaithe seo 
a leanas ag déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom?
(% — cuideachtaí príobháideacha, gnólachtaí)
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Léiríonn  ananailís  ocio-dhéimeagrafach ar  leibhéal  an
Aontais gurb é is óige an freagróir, is dóchúla atá siad le
teacht ar chomhaontú go bhfuil an tAontas ag déanamh a
dhóthain  chun aistriú  glas cothrom a chinntiú:  Ceapann
55 % de dhaoine  idir  15–24  bliana  d’aois  go  bhfuil  sin
amhlaidh i gcomparáid le 48 % díobh siúd atá 55+ bliana
d’aois. Leagtar béim ann freisin ar an méid seo a leanas: 

● Is iad na freagróirí a bhfuil na deacrachtaí airgeadais is
mó acu is lú seans go n-aontaíonn siad go bhfuil
gach ceann de na gníomhaithe sin ag déanamh go
leor.  Mar  shampla,  ceapann  38 %  díobh  siúd  a
bhfuil deacracht acu a mbillí a íoc an chuid is mó
den am go bhfuil a rialtas náisiúnta ag déanamh go
leor,  i  gcomparáid  le  47 %  a  bhfuil  níos  lú
deacrachtaí acu. 

● Ina theannta sin, is lú seans go n-aontóidh freagróirí a
bhfuil ioncam indiúscartha acu sa chéad quintile go
bhfuil  gach  ceann  de  na  gníomhaithe  sin  ag
déanamh go leor. 

● Is iad na freagróirí atá ina gcónaí ar fheirmeacha nó ar
thithe faoin tuath na daoine is dóchúla a aontaíonn
go  bhfuil  gach  ceann  de  na  haisteoirí  sin  ag
déanamh a dhóthain. Mar shampla, ceapann 56 %
díobh  siúd  atá  ina  gcónaí  ar  fheirmeacha  nó  ar
thithe faoin tuath nach bhfuil a rialtas náisiúnta ag
déanamh  a  ndóthain,  i  gcomparáid  le  48 %  a
chónaíonn i gcathracha móra. 

● Ar deireadh, is dóichí  go measfaidh freagróirí  a bhfuil
íomhá dhearfach acu den Aontas go bhfuil go leor
á  dhéanamh  ag  gach  leibhéal  rialtais.  Mar
shampla, ceapann 59 % le dearcadh dearfach AE
go bhfuil sé ag déanamh go leor, i gcomparáid le
32 % le dearcadh diúltach. 

22
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D’údaráis phoiblí
réigiúnacha,

cathrach nó áitiúla 
An tAontas Eorpach

An Rialtas
(NÁISIÚNTA) 

Cuideachtaí
príobháideacha,

gnólachtaí

AE27 50 50 47 43

Inscne

Fear 51 51 48 45

Bean 48 49 45 42

Aois

15-24 51 55 47 43

25-39 50 53 47 44

40-54 50 51 47 43

55+ 49 48 46 41

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 40 42 38 34

Ó am go ham 49 50 47 45

Beagnach riamh/Ná 51 52 47 43

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 54 59 52 46

Neodrach 49 47 45 42

Iomlán ‘Diúltach’ 39 32 35 35

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 45 45 43 37

2a quintile 53 50 49 43

3ú ceintile 51 51 46 42

4ú quintile 51 53 49 42

5ú quintile 52 56 51 44

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 51 53 48 45

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 49 49 44 36

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 59 58 57 59

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 43 47 42 42

Féinfhostaithe le fostaithe 50 48 50 50

Dífhostaithe 45 47 41 42

Ar scor 50 48 46 40

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 42 46 44 38

Mac léinn 52 56 47 43

Eile 48 37 34 39

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? 
(AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 42 40 41 39

Tánaisteach 51 52 48 44

Post tánaisteach 49 46 43 41

Ollscoil na Banríona 49 52 46 40

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a chuireann síos ar 
an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 51 54 48 44

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 46 44 43 37

Baile nó cathair bheag 50 50 46 43

Sráidbhaile tíre 49 50 47 42

Feirm nó teach faoin tuath 55 55 56 52

QA2Cé mhéad a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú go bhfuil gach ceann de na gníomhaithe seo a leanas ag
déanamh go leor chun a chinntiú go bhfuil an t-aistriú glas cothrom? (% — iomlán ‘Comhaontú’)
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2. Deiseanna fostaíochta agus
scileanna san aistriú glas 

Measann  formhór  na  bhfreagróirí  go  gcruthóidh
beartais chun dul i  ngleic leis an athrú aeráide níos
mó post  ná mar  a chruthóidh siad,  chomh maith le
níos mó post ar ardchaighdeán. 

Aontaíonn beagnach seisear as gach deichniúr freagróirí
(57 %) go gcruthóidh beartais chun an t-athrú aeráide a
chomhrac níos mó post nua ná mar a chruthóidh siad é,
agus aontaíonn 15 % díobh go hiomlán.14 Easaontaíonn
beagnach triúr as gach deichniúr (29 %) agus dúirt 7 % go
n-easaontaíonn siad “go hiomlán”. Deir níos mó ná duine
amháin as gach deichniúr (14 %) nach bhfuil a fhios acu. 

I 25 thír, aontaíonn tromlach na bhfreagróirí go gcruthófar
níos mó post nua le beartais chun an t-athrú aeráide a
chomhrac  ná  mar  a  chuirtear  deireadh  leo,  cé  go  n-
athraíonn na céatadáin ó 73 % i Málta, 72 % sa tSualainn
agus 68 % san Iodáil  agus sa Danmhairg go 38 % san
Eastóin.  Sa  Laitvia  (35 %)  agus  sa  tSeicia  (39 %),  ní
aontaíonn ach mionlach. 

Is fiú níos mó ná aon cheathrú a thabhairt faoi deara sa
Bhulgáir (29 %), sa Phortaingéil agus san Eastóin (27 %
araon) a deir nach bhfuil a fhios acu. 

14 QA10.3. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú
leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus na
bpost  san aistriú  glas? Cruthóidh beartais  chun an t-athrú
aeráide a chomhrac níos mó post nua ná mar a chuirfear
deireadh leo 
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Réamhaithrisím 
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QA10.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le 
ról na hoibre agus na bpost san aistriú glas?
Cruthóidh beartais chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac níos mó post nua ná mar a chuirfear 
deireadh leo (% — AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)
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QA10.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na 
hoibre agus na bpost san aistriú glas?
Cruthóidh beartais chun an t-athrú aeráide a chomhrac níos mó post nua ná mar a chuirfear deireadh leo
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Aontaíonn breis agus seisear as gach deichniúr (61 %) go
gcruthóidh beartais chun dul i ngleic leis an athrú aeráide
poist ardcháilíochta, agus dúirt 16 % go n-aontaíonn siad
go hiomlán leo.15 Ar an taobh eile, ní aontaíonn níos mó
ná  aon  cheathrú  (27 %)  leis  an  ráiteas  seo,  agus
easaontaíonn  7 % leis.  Deir  beagán  os  cionn  duine  as
gach deichniúr (12 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Aontaíonn formhór na bhfreagróirí i 25 thír go gcruthófar
poist  ardcháilíochta le beartais chun dul  i  ngleic  leis an
athrú  aeráide,  cé  go  bhfuil  sciaranna idir  80 % i  Málta,
77 %  sa  Chipir  agus  75 %  sa  tSualainn  go  45 %  san
Eastóin. Is iad an tSeicia (43 %) agus an Laitvia (42 %) na
tíortha sin amháin ina n-aontaíonn mionlach. 

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil ceithre thír ann ina
ndeir duine as gach cúig thír nach bhfuil a fhios acu: An
Bhulgáir (27 %), an Phortaingéil (26 %), an Eastóin (25 %)
agus an Liotuáin (20 %)

15 QA10.4. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú
leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus na
bpost san aistriú glas? Cruthóidh beartais chun dul i ngleic
leis  an  athrú  aeráide  poist  ar  ardchaighdeán  (ó  thaobh
tuillimh, slándáil fostaíochta agus cáilíocht na timpeallachta
oibre de). 
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QA10.4 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le 
ról na hoibre agus na bpost san aistriú glas?
Cruthóidh beartais chun dul i ngleic leis an athrú 
aeráide poist ar ardchaighdeán (ó thaobh tuillimh, 
slándáil fostaíochta agus cáilíocht na timpeallachta 
oibre de)
(% — AE27)
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QA10.4 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na 
hoibre agus na bpost san aistriú glas?
(% — beartais chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, cruthóidh siad poist ar ardchaighdeán (ó thaobh tuillimh, 
slándáil fostaíochta agus cáilíocht na timpeallachta oibre de)
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Ní léirítear  sananailís  shochdhéimeagrafachar  leibhéal
an Aontais aon difríochtaí bunaithe ar inscne ach léirítear
an méid seo a leanas inti: na freagróirí a bhfuil ardúsáid á
baint acu as an idirlíon, ardleibhéil oideachais, ardioncam
indiúscartha, nó íomhá dhearfach de AE, is dóchúla go n-
aontóidh siad leis an dá ráiteas. 

● Dá óige an freagróir, is ea is dóchúla go n-aontóidh siad
go  gcruthóidh  beartais  a  théann  i  ngleic  leis  an
athrú  aeráide  poist  ar  ardchaighdeán  nó  go
gcruthófar  níos  mó post  nua  leis  na  beartais  ná
mar a bhainfear iad. Mar shampla, aontaíonn 66 %
díobh  siúd  atá  idir  15-39  mbliana  d’aois  go
gcruthóidh  beartais  poist  ardcháilíochta,  i
gcomparáid  le  57 %  díobh  siúd  atá  55+  bliana
d’aois. 

● Is dóchúla go n-aontóidh freagróirí a bhfuil ardúsáid á
baint  acu  as  an  Idirlíon  leis  an  dá  ráiteas.  Mar
shampla, aontaíonn 64 % a úsáideann an tIdirlíon
gach lá go gcruthóidh beartais chun dul i ngleic leis
an  athrú  aeráide  poist  ar  ardchaighdeán,  i
gcomparáid le 51 % nach n-úsáideann an tIdirlíon
riamh. 

● Is dóchúla go n-aontóidh freagróirí a bhfuil leibhéil arda
oideachais  acu  leis  an  dá  ráiteas.  Dá  bhrí  sin,
aontaíonn 64 % le leibhéal oideachais ollscoile go
gcruthófar níos mó post le beartais chun an t-athrú
aeráide a chomhrac ná mar a thiocfaidh deireadh
leo,  i  gcomparáid  le  45 %  le  meánleibhéal
oideachais. 

● Is iad na freagróirí a bhfuil na deacrachtaí is mó acu billí
a íoc is lú seans go n-aontóidh siad le gach ráiteas.

● An t-ioncam indiúscartha níos airde atá ag freagróir, is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  le  gach  ráiteas.  Mar
shampla, aontaíonn 62 % sa 4ú agus sa 5ú ceintile
go gcruthóidh beartais níos mó post nua ná mar a
éiríonn  siad  as  i  gcomparáid  le  49 %  sa  chéad
chúigile. 

●  Dá  mhéad  uirbiú  timpeallachta  freagróra,  is  ea  is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  le  gach  ráiteas.  Mar
shampla,  ceapann  67 %  a  bhfuil  cónaí  orthu  i
mbailte  móra  go  gcruthóidh  beartais  poist  ar
ardchaighdeán, i gcomparáid le 57 % ina gcónaí i
sráidbhailte tuaithe. 

● Is dóichí i bhfad go n-aontóidh freagróirí a bhfuil íomhá
dhearfach acu de AE (71 %) go gcruthóidh beartais
a  théann  i  ngleic  leis  an  athrú  aeráide  poist  ar
ardchaighdeán  ná  iad  siúd  a  bhfuil  dearcadh
diúltach  acu  (44 %).  Is  dóchúla  freisin  go
gcruthóidh na beartais sin a bhfuil íomhá dhearfach
acu (66 %) níos mó post nua ná mar a chruthóidh
siad,  i  gcomparáid  leo  siúd  a  bhfuil  dearcadh
diúltach acu (39 %). 

● Is lú seans go n-aontóidh freagróirí  gan ghairm agus
oibrithe láimhe neamhoilte leis an dá ráiteas. Mar
shampla, aontaíonn 53 % nach bhfuil  aon ghairm
reatha ann go gcruthóidh beartais chun dul i ngleic
leis  an  athrú  aeráide  poist  ar  ardchaighdeán,  i

gcomparáid  le  72 %  ag  obair  mar  gairmithe
féinfhostaithe. 

26
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27

Cruthóidh beartais chun dul i 
ngleic leis an athrú aeráide 
poist ar ardchaighdeán (ó 
thaobh tuillimh, slándáil 
fostaíochta agus cáilíocht na 
timpeallachta oibre de)

Cruthóidh beartais chun an t-
athrú aeráide a chomhrac níos 
mó post nua ná mar a chuirfear 
deireadh leo

AE27 61 57

Inscne

Fear 63 58

Bean 60 56

Aois

15-24 66 63

25-39 66 61

40-54 62 58

55+ 57 53

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 49 46

Ó am go ham 60 56

Beagnach riamh/Ná 64 59

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 71 66

Neodrach 57 54

Iomlán ‘Diúltach’ 44 39

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 52 49

2a quintile 59 53

3ú ceintile 62 59

4ú quintile 67 62

5ú quintile 67 62

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 65 61

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 61 56

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 52 57

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 65 59

Féinfhostaithe le fostaithe 63 56

Dífhostaithe 56 52

Ar scor 56 52

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 53 48

QA10 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus
na bpost san aistriú glas? (% — iomlán ‘Comhaontú’)
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28

Cruthóidh beartais chun dul i 
ngleic leis an athrú aeráide 
poist ar ardchaighdeán (ó 
thaobh tuillimh, slándáil 
fostaíochta agus cáilíocht na 
timpeallachta oibre de)

Cruthóidh beartais chun an t-
athrú aeráide a chomhrac níos 
mó post nua ná mar a chuirfear 
deireadh leo

AE27 61 57

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON 
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 44 45

Tánaisteach 59 55

Post tánaisteach 66 60

Ollscoil na Banríona 70 64

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an 
gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 67 62

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 61 58

Baile nó cathair bheag 61 56

Sráidbhaile tíre 56 53

Feirm nó teach faoin tuath 59 59

Cén tslí bheatha atá agat faoi láthair?

Freagrach as gnáthsiopadóireacht agus aire a thabhairt don teach, 
nó gan aon slí bheatha reatha, gan obair 

53 49

Mac léinn 69 64

Dífhostaithe nó gan a bheith ag obair go sealadach 56 53

Ar scor nó nach bhfuil in ann obair a dhéanamh de dheasca tinnis 55 52

Feirmeoir féinfhostaithe 59 54

Iascaire féinfhostaithe 80 75

Gairmí féinfhostaithe (dlíodóir, lia-chleachtóir, cuntasóir, 72 65

Úinéir siopa, ceardaithe, duine féinfhostaithe eile 68 62

Dílseánaigh ghnó, úinéir (iomlán nó comhpháirtí) cuideachta 55 56

Gairmí fostaithe (dochtúir fostaithe, dlíodóir, cuntasóir, 59 58

Post fostaithe, ardbhainistíocht, stiúrthóir nó ardbhainistíocht 
(stiúrthóirí bainistíochta, ardstiúrthóir, stiúrthóir eile) 

71 71

Post fostaithe, meánbhainistíocht, bainistíocht eile (ceann Roinne, 
bainisteoir sóisearach, múinteoir, teicneoir) 

70 64

Post fostaithe, ag obair go príomha ag deasc 68 63

Post fostaithe, ní ag deasc ach ag taisteal (díoltóirí, tiománaí, etc.) 62 61

Post fostaithe, ní ag deasc, ach i bpost seirbhíse (ospidéal, 62 57

Post fostaithe, maoirseoir 67 64

Post fostaithe, oibrí láimhe oilte 61 56

Oibrí láimhe eile fostaithe (neamhoilte), seirbhíseach 51 49

QA10 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus
na bpost san aistriú glas? (% — iomlán ‘Comhaontú’)
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Tá  sé  tábhachtach  do  thromlach  na  bhfreagróirí  a
bheith i bpost a chuireann leis an aistriú glas, ach ní
cheapann ach thart ar aon trian díobh go gcuireann a
bpost reatha leis. 

Aontaíonn tromlach (54 %) de fhreagróirí go gcuireann a
gcuid scileanna reatha ar a gcumas rannchuidiú leis an
aistriú  glas,  agus  dúirt  14 %  go  n-aontaíonn  siad  go
hiomlán  leis  an  aistriú  glas.16 Easaontaíonn  beagnach
ceathrar  as  gach  deichniúr  (38 %)  le  13 %  nach  n-
aontaíonn siad go hiomlán. Deir beagnach duine as gach
deichniúr (8 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Aontaíonn  formhór  na  bhfreagróirí  i  24  Bhallstát  AE go
gcuireann na scileanna atá acu faoi láthair ar a gcumas
cur leis an aistriú glas, cé go bhfuil sciaranna idir 85 % sa
tSualainn, 75 % i Málta agus 73 % sa tSlóivéin go 46 % sa
Fhrainc.  I  gcodarsnacht  leis  sin,  ní  aontaíonn  ach
mionlach sa Ghréig, sa Bhulgáir (35 %) agus sa Rómáin
(44 %). 

Tá cion na ndaoine a deir nach bhfuil a fhios acu an-ard
sa Bhulgáir (15 %) agus in Éirinn (13 %). 

16 QA10.5. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú
leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus na
bpost san aistriú glas? Leis na scileanna atá agat faoi láthair,
is féidir leat cur leis an aistriú glas. 
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QA10.5 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le 
ról na hoibre agus na bpost san aistriú glas?
Leis na scileanna atá agat faoi láthair, is féidir leat 
cur leis an aistriú glas? (% — AE27)
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QA10.5 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na 
hoibre agus na bpost san aistriú glas?
(% — a bhuí leis na scileanna atá agat faoi láthair, is féidir leat cur leis an aistriú glas)
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Aontaíonn  níos  mó  ná  leath  (55 %)  go  bhfuil  tábhacht
phearsanta ag baint le bheith i bpost a chuireann leis an
aistriú  glas  a  chur  chun  cinn,  agus  deir  15 %  go  n-
aontaíonn siad go hiomlán leo.17 Easaontaíonn aon trian
(33 %) le 12 % “go hiomlán”, agus deir 12 % nach bhfuil a
fhios acu. 

In  22  Bhallstát,  aontaíonn  tromlach  na  bhfreagróirí  go
bhfuil sé tábhachtach dóibh a bheith i bpost a chuireann
leis an aistriú glas a chur chun cinn, agus an céatadán is
airde le feiceáil sa tSlóivéin (83 %), sa Chipir (81 %) agus i
Málta (75 %). Is é an comhaontú an tuairim mhionlaigh sa
Ghearmáin (40 %), sa Bhulgáir (41 %), san Ísiltír  (43 %)
agus sa Danmhairg (43 %), agus san Ostair, tá an tuairim
roinnte (aontaím 44 % agus easaontaíonn 44 %. 

Deir níos mó ná duine as cúigear san Eastóin (24 %) agus
sa Liotuáin (21 %) nach bhfuil a fhios acu. 

17 BHÍ AN T-EOLAS ÚSÁIDEACH. Cá mhéad a aontaíonn tú nó
nach n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról
na hoibre agus na bpost san aistriú glas? Tá sé tábhachtach
duit féin a bheith i  bpost a chuireann leis an aistriú glas a
chur chun cinn. 
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QA10.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le 
ról na hoibre agus na bpost san aistriú glas?
Tá sé tábhachtach duit féin go pearsanta a bheith i 
bpost a chuireann leis an aistriú glas a chur chun 
cinn (% — AE27)
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QA10.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre 
agus na bpost san aistriú glas?
(% — tá sé tábhachtach duit féin go pearsanta a bheith i bpost a chuireann leis an aistriú glas a chur chun cinn)
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Cé go gceapann an tromlach (54 %) go gcuireann a gcuid
scileanna reatha ar a gcumas rannchuidiú leis an aistriú
glas, ní aontaíonn ach mionlach (34 %) go bhfuil a bpost
ag rannchuidiú leis an aistriú glas a chur chun cinn, le 9 %
ag aontú go hiomlán.18 Easaontaíonn beagnach a leath
(47 %) le 23 % ag rá go n-easaontaíonn siad go hiomlán.
Deir beagnach duine as gach cúigear (19 %) nach bhfuil a
fhios acu. 

Tá éagsúlacht mhór ann ar fud na mBallstát maidir le cion
na bhfreagróirí a aontaíonn go bhfuil a bpost ag cur leis an
aistriú  glas.  Aontaíonn  leath  ar  a  laghad  sa  tSlóivéin
(63 %), sa tSlóvaic (55 %), i Málta (54 %) agus san Ungáir
(53 %), i gcomparáid le 22 % sa Fhrainc agus sa Bhulgáir
agus 23 % sa Ghréig. 

Is  fiú  níos  mó  ná  triúr  as  gach  deichniúr  sa  Liotuáin
(42 %), sa Fhrainc (32 %) agus sa Phortaingéil (30 %) a
lua nach bhfuil a fhios acu. 

18 QA10.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú
leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na hoibre agus na
bpost san aistriú glas? Tá do phost ag cuidiú leis an aistriú
glas a chur chun cinn. 
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QA10.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról na 
hoibre agus na bpost san aistriú glas? (% — tá do phost ag rannchuidiú leis an aistriú glas a chur 
chun cinn). 
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QA10.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-
aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le 
ról na hoibre agus na bpost san aistriú glas? (% 
— tá do phost ag rannchuidiú leis an aistriú glas 
a chur chun cinn). 
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais  raon  difríochtaí:  is  iad  fir,  freagróirí  a  bhfuil
ardleibhéal  oideachais  acu,  iad  siúd  a  úsáideann  an  t-
idirlíon  gach  lá,  agus  iad  siúd  nach  bhfuil  mórán
deacrachtaí airgeadais acu, is dóichí go n-aontaíonn siad
go gcuireann an post nó na scileanna atá acu faoi láthair
ar a gcumas rannchuidiú leis an aistriú glas a chur chun
cinn. 

● Is dóichí go n-aontaíonn fir  (56 %) ná mná (51 %) go
gcuireann  na  scileanna  atá  acu  faoi  láthair  ar  a
gcumas rannchuidiú leis an aistriú glas. Tá seans
níos  mó  ag  fir  (37 %)  ná  mná  (31 %)  a  rá  go
gcuireann a bpost leis an aistriú glas a chur chun
cinn. 

●  Is  dóchúla  go  n-aontaíonn freagróirí  idir  15-54  bliana
d’aois  ná  freagróirí  níos  sine  go  bhfuil  sé
tábhachtach dóibh a bheith i bpost a rannchuidíonn
leis  an  aistriú  glas  a  chur  chun  cinn  nó  go
gcuireann  na  scileanna  atá  acu  faoi  láthair  ar  a
gcumas rannchuidiú leis an aistriú glas. Is iad na
daoine  idir  25-54  bliana  d’aois  is  dóichí  a
chomhaontú go bhfuil a bpost ag rannchuidiú leis
an aistriú glas a chur chun cinn: aontaíonn níos mó
ná  ceathrar  as  gach  deichniúr,  i  gcomparáid  le
30 % de dhaoine idir 15-24 bliana d’aois agus 26 %
díobh siúd atá 55+ bliana d’aois. 

● Is iad freagróirí a bhfuil leibhéal oideachais ollscoile acu
an ceann is dóchúla go n-aontóidh siad leis na trí
ráiteas i gcomparáid le grúpaí eile. Mar shampla,
aontaíonn 41 % le leibhéal oideachais ollscoile go
bhfuil a bpost reatha ag cur leis an aistriú glas a
chur chun cinn,  i  gcomparáid le 18 % le leibhéal
faoi bhun an mheánoideachais. 

● Is dóchúla go n-aontóidh freagróirí  a úsáideann an t-
idirlíon  gach  lá  leis  na  trí  ráiteas.  Mar  shampla,
braitheann 59 %, a úsáideann an tIdirlíon gach lá,
go bhfuil sé tábhachtach dóibh féin a bheith i bpost
a  chuireann  leis  an  aistriú  glas,  i  gcomparáid  le
43 % a  úsáideann an  tIdirlíon go  minic/uaireanta
agus 38 % nach n-úsáideann riamh é. 

● Is iad freagróirí atá féinfhostaithe le fostaithe (50 %) na
daoine is dóchúla a aontaíonn go bhfuil an t-aistriú
glas á chur chun cinn ag a bpost. Chomh maith leis
na  daoine  atá  fostaithe  ar  chonradh  nach  bhfuil
dáta deiridh luaite leo, is é is dóichí go n-aontaíonn
siad go gcuireann na scileanna atá acu faoi láthair
ar a gcumas rannchuidiú leis an aistriú glas (61 %
araon). 

● Freagróirí a bhfuil na deacrachtaí is mó airgeadais acu,
is lú seans go n-aontóidh siad le gach ráiteas. Ina
theannta sin,  dá laghad deacrachtaí  airgeadais  a
bhíonn ag freagróir,  is é is dóichí go n-aontaíonn
siad go  gcuireann a gcuid scileanna reatha  ar  a
gcumas rannchuidiú leis an aistriú glas. 

● An t-ioncam indiúscartha níos airde atá ag freagróir, is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  le  gach  ráiteas.  Mar
shampla, aontaíonn 65 % sa 5ú ceilt go gcuireann
na  scileanna  atá  acu  faoi  láthair  ar  a  gcumas

rannchuidiú  leis  an  aistriú  glas,  i  gcomparáid  le
43 % sa chéad chúigile. 

● Is dóichí go n-aontaíonn freagróirí a bhfuil cónaí orthu i
gcathracha móra (61 %) go bhfuil  sé tábhachtach
dóibh a bheith i bpost a chuireann an t-aistriú glas
chun cinn ná iad siúd a bhfuil cónaí orthu i mbailte
beaga (55 %) nó sráidbhailte tuaithe (51 %). 

● Maidir le gairm bheatha, tá grúpaí áirithe ann ar mó an
seans  go  measfaidh  siad  go  bhfuil  na  scileanna
reatha  acu  chun  cur  leis  an  aistriú  glas.  Mar
shampla,  iascairí  féinfhostaithe  (85 %);  gairmithe
fostaithe amhail  dlíodóirí,  dochtúirí,  cuntasóirí,  nó
ailtirí  (64 %);  is  dóichí  go  gceapann  fostaithe  i
bpoist  ardbhainistíochta  (76 %)  nó  i  bpoist
mheánbhainistíochta  (67 %)  ná  grúpaí  eile  go
bhfuil na scileanna riachtanacha acu chun cur leis
an aistriú glas. 
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33

Tá sé tábhachtach 
duit féin a bheith i 
bpost a chuireann 
leis an aistriú glas a 
chur chun cinn 

Leis na scileanna 
atá agat faoi láthair, 
is féidir leat cur leis 
an aistriú glas

Tá do phost ag 
rannchuidiú leis an 
aistriú glas a chur 
chun cinn

AE27 55 54 34

Inscne

Fear 55 56 37

Bean 54 51 31

Aois

15-24 64 55 30

25-39 63 60 43

40-54 61 58 42

55+ 45 48 26

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 48 37 24

Ó am go ham 56 48 35

Beagnach riamh/Ná 55 58 36

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 61 60 38

Neodrach 52 51 33

Iomlán ‘Diúltach’ 43 45 27

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 47 43 23

2a quintile 52 51 31

3ú ceintile 58 57 36

4ú quintile 59 58 40

5ú quintile 59 65 44

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 61 61 46

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 62 55 38

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 66 55 46

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 64 60 42

Féinfhostaithe le fostaithe 57 61 50

Dífhostaithe 57 52 27

Ar scor 41 44 20

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 47 41 25

QA10 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas maidir le ról
na hoibre agus na bpost san aistriú glas? (% — iomlán ‘Comhaontú’)
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Tá sé tábhachtach 
duit féin a bheith i 
bpost a chuireann 
leis an aistriú glas a 
chur chun cinn 

Leis na scileanna 
atá agat faoi láthair, 
is féidir leat cur leis 
an aistriú glas

Tá do phost ag 
rannchuidiú leis an 
aistriú glas a chur 
chun cinn

AE27 55 54 34

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON 
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 37 33 18

Tánaisteach 54 50 32

Post tánaisteach 59 61 38

Ollscoil na Banríona 60 65 41

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an 
gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 61 56 37

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 54 58 31

Baile nó cathair bheag 55 52 33

Sráidbhaile tíre 51 52 33

Feirm nó teach faoin tuath 56 65 52

Cén tslí bheatha atá agat faoi láthair?

Freagrach as gnáthsiopadóireacht agus aire a thabhairt don 
teach, nó gan aon slí bheatha reatha, gan obair 

48 42 25

Dífhostaithe nó gan a bheith ag obair go sealadach 57 53 26

Ar scor nó nach bhfuil in ann obair a dhéanamh de dheasca 
tinnis 

40 44 18

Feirmeoir féinfhostaithe 65 55 65

Iascaire féinfhostaithe 85 85 69

Gairmí féinfhostaithe (dlíodóir, liachleachtóir, cuntasóir, ailtire, 
etc.) 

65 63 42

Úinéir siopa, ceardaithe, duine féinfhostaithe eile 66 55 45

Dílseánaigh ghnó, úinéir (iomlán nó comhpháirtí) cuideachta 52 61 40

Gairmí fostaithe (dochtúir fostaithe, dlíodóir, cuntasóir, ailtire) 60 64 45

Post fostaithe, ardbhainistíocht, stiúrthóir nó ardbhainistíocht 
(stiúrthóirí bainistíochta, ardstiúrthóir, stiúrthóir eile) 

64 76 56

Post fostaithe, meánbhainistíocht, bainistíocht eile (ceann 
Roinne, bainisteoir sóisearach, múinteoir, teicneoir) 

59 67 46

Post fostaithe, ag obair go príomha ag deasc 64 61 44

Post fostaithe, ní ag deasc ach ag taisteal (díoltóirí, tiománaí, 
etc.) 

60 53 43

Post fostaithe, ní ag deasc, ach i bpost seirbhíse (ospidéal, 
bialann, póilíní, fear dóiteáin, etc.) 

59 60 39

Post fostaithe, maoirseoir 62 62 47

Post fostaithe, oibrí láimhe oilte 61 57 45

Oibrí láimhe eile fostaithe (neamhoilte), seirbhíseach 54 43 30
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3.  Freagracht  chomhroinnte
chun dul i ngleic leis an athrú
aeráide 

Tá eagla ar thrí cheathrú de na freagróirí mar gheall ar
an  athrú  aeráide,  agus  braitheann  níos  mó  ná  trí
cheathrú díobh go bhfuil freagracht phearsanta orthu
gníomhú. 

Aontaíonn seachtar as gach deichniúr freagróirí gur rud é
an t-athrú aeráide a chuireann eagla orthu, agus 28 % acu
ag rá go n-aontaíonn siad go hiomlán leis an ráiteas seo.19

Easaontaíonn  beagnach  triúr  as  gach  deichniúr  (29 %)
agus dúirt 10 % go n-easaontaíonn siad go hiomlán. 

Cé go n-aontaíonn formhór na bhfreagróirí in 24 Bhallstát
de  chuid  an  Aontais  Eorpaigh  go  gcuireann  an  t-athrú
aeráide  eagla  orthu,  tá  éagsúlacht  ann  ó  89 %  sa
Phortaingéil, 88 % i Málta agus 83 % sa Chipir go 53 % sa
tSeicia. Is iondúil go mbíonn leibhéil arda comhaontaithe
ag tíortha i ndeisceart na hEorpa: tar éis na Portaingéile
agus Mhálta; Tá na leibhéil is airde comhaontaithe ag an
gCipir  (83 %),  ag  an  Iodáil  (82 %)  agus  ag  an  nGréig
(80 %). I gcodarsnacht leis sin, ní aontaíonn ach 40 % san
Eastóin agus 49 % san Fhionlainn freisin, ach san Ísiltír, tá
an  tuairim  roinnte  (aontaím  50 %  agus  easaontaíonn
50 %. 

I ngach Ballstát, “aontaím go hiomlán” ceann amháin as
gach deich mBallstát  leis  an ráiteas go gcuireann an t-
athrú aeráide eagla orthu. 

19 VIDEO COMHRÁ QA1.3. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach
n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? Is é an t-athrú
aeráide rud a chuireann eagla ort. 
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Níl a fhios agat
1

Aontaím go 
hiomlán

28

Claonadh 
chun aontú

42

Claonadh a 
easaontaíonn

19

Easaontaím 
go hiomlán

10

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh chun 
aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím go 
hiomlán

Níl a fhios 
agat

VIDEO COMHRÁ QA1.3. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú leis na ráitis 
seo a leanas? 
(% — Is rud é an t-athrú aeráide a chuireann eagla ort.)
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Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú (77 %) de fhreagróirí go
mbraitheann  siad  go  bhfuil  freagracht  phearsanta  orthu
gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú aeráide, agus
dúirt  30 %  go  n-aontaíonn  siad  go  hiomlán  leo.20 Ní
easaontaíonn ach duine as gach cúigear (21 %) leis an
ráiteas  seo,  agus  deir  5 % go  n-easaontaíonn  siad  go
hiomlán. 

Aontaíonn  formhór  na  bhfreagróirí  i  ngach  tír  go
mbraitheann  siad  go  bhfuil  freagracht  phearsanta  orthu
gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú aeráide. Tá
cionmhaireachtaí  idir  95 % i  Málta,  91 % i  Lucsamburg
agus  88 %  sa  Chipir  agus  sa  tSualainn  go  53 %  sa
tSeicia, 54 % san Eastóin agus 56 % sa Bhulgáir. 

20 QA1.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú leis
na ráitis  seo a  leanas? Braitheann tú  go  bhfuil  freagracht
phearsanta ort gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú
aeráide. 
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QA1.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-
aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? 
Braitheann tú go bhfuil freagracht phearsanta 
ort gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú 
aeráide (% — AE27) 

Aontaím go 
hiomlán

Claonadh chun 
aontú

Claonadh a 
easaontaíonn

Easaontaím go 
hiomlán

Níl a fhios 
agat

QA1.1. Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? 
(% — braitheann tú go bhfuil freagracht phearsanta ort gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú aeráide) 
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais  raon  difríochtaí,  amhail  gur  dóchúla  go  mbeidh
eagla  ar  mhná  agus  ar  fhreagróirí  a  bhfuil  ardleibhéal
oideachais acu faoin athrú aeráide. 

● Tá seans níos mó ag mná (74 %) ná fir (66 %) a rá go
gcuireann an t-athrú aeráide eagla orthu. 

● Dá óige an freagróir, is ea is dóchúla go n-aontóidh siad
go  bhfuil  freagracht  phearsanta  orthu  gníomhú
chun  teorainn  a  chur  leis  an  athrú  aeráide.  Mar
shampla, aontaíonn 80 % de dhaoine idir 15 agus
29 mbliana  d’aois  go mbraitheann siad  go  bhfuil
freagracht phearsanta orthu gníomhú, i gcomparáid
le 74 % díobh siúd atá 55+ d’aois. 

●  Is  dóichí  go  ndéarfaidh  freagróirí  a  bhfuil  ardleibhéal
oideachais acu go bhfuil eagla ar an athrú aeráide
orthu.  Mar  shampla,  deir  72 %  le  leibhéal
oideachais  ollscoile  agus  73 %  le  leibhéal
oideachais  iar-mheánscoile  go bhfuil  eagla  ar  an
athrú aeráide, i gcomparáid le 69 % de fhreagróirí
a  bhfuil  meánleibhéal  oideachais  acu  nó  faoina
bhun. 

● Dá laghad deacrachtaí a bhíonn ag freagróir billí a íoc,
is ea is dóichí go n-aontaíonn siad go mbraitheann
siad  freagracht  phearsanta  chun  gníomhú.  Mar
shampla,  aontaíonn  80 %  leis  na  deacrachtaí
airgeadais  is  lú  go  mbraitheann  siad  freagracht
phearsanta gníomhú chun teorainn a chur leis an
athrú aeráide, i gcomparáid le 68 % díobh siúd a
bhfuil na deacrachtaí is mó acu. 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is ea is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  go  mbraitheann  siad
freagracht  phearsanta  chun  gníomhú:  Braitheann
83 %  sa  5ú  quintile  ar  an  mbealach  seo,  i
gcomparáid le 71 % sa chéad quintile. 

●  Dá  mhéad  uirbiú  timpeallachta  freagróra,  is  ea  is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  go  bhfuil  freagracht
phearsanta  orthu  gníomhú  chun  teorainn  a  chur
leis an athrú aeráide nó go bhfuil an t-athrú aeráide
ag cur eagla orthu. Mar shampla, tá eagla ar 73 %
a bhfuil cónaí orthu i mbailte móra mar gheall ar an
athrú aeráide, i  gcomparáid le 66 % ina gcónaí  i
sráidbhailte tuaithe. 
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39

Braitheann tú go 
bhfuil freagracht 
phearsanta ort 
gníomhú chun 
teorainn a chur leis 
an athrú aeráide

Is é an t-athrú 
aeráide rud a 
chuireann eagla ort

AE27 77 70

Inscne

Fear 76 66

Bean 79 74

Aois

15-24 80 71

25-39 80 71

40-54 79 72

55+ 74 69

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 68 74

Ó am go ham 75 72

Beagnach riamh/Ná 80 69

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 85 74

Neodrach 75 70

Iomlán ‘Diúltach’ 63 58

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 71 67

2a quintile 75 71

3ú ceintile 79 70

4ú quintile 81 71

5ú quintile 83 69

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 81 72

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 78 72

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 75 70

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 80 70

Féinfhostaithe le fostaithe 76 67

Dífhostaithe 74 67

Ar scor 72 67

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 69 69

Mac léinn 83 73

Eile 75 53

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 61 69

Tánaisteach 75 69

Post tánaisteach 83 73

Ollscoil na Banríona 85 72

Cé acu seo a leanas is fearr cur síos ar an limistéar ina bhfuil cónaí ort

Cathair mhór 81 73

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 77 70

Baile nó cathair bheag 77 71

Sráidbhaile tíre 73 66

Feirm nó teach faoin tuath 81 60

QA1 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? (% — iomlán ‘Comhaontú’) 
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Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de na freagróirí gur
cheart dóibh níos mó a dhéanamh go pearsanta chun
rannchuidiú leis an aistriú glas agus chun dul i ngleic
leis an athrú aeráide. 

Ceapann níos mó ná seachtar as gach deichniúr (72 %)
gur cheart dóibh níos mó a dhéanamh go pearsanta ná
mar a dhéanann siad faoi láthair chun cur leis an aistriú
glas agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide (trí níos lú
fuinnimh  a  ithe  nó  trí  fhuinneamh  a  shábháil,  mar
shampla), is cuma cad a dhéanann daoine eile, deir 22 %
go  n-aontaíonn  siad  go  láidir  leis  an  ráiteas  seo.
Easaontaíonn an21 ceathrú cuid (25 %) le 6 % a deir go n-
easaontaíonn siad go láidir. Deir níos lú ná duine as gach
fiche (3 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Measann an tromlach i ngach tír gur cheart dóibh níos mó
a dhéanamh go pearsanta chun cur  leis  an aistriú  glas
agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, cé go bhfuil
sciaranna idir 91 % i Málta, 89 % sa Chipir agus 84 % sa
Chróit go 56 % san Eastóin, 62 % sa tSeicia agus 63 % sa
Bhulgáir. 

Deir aon trian ar a laghad i Málta (51 %), sa Chipir (43 %),
sa Spáinn (36 % agus sa tSualainn (35 %) go n-aontaíonn
siad go hiomlán gur cheart dóibh níos mó a dhéanamh. 

21 TÁ TÚ GUYS WIZARDS! Cá mhéad a aontaíonn tú nó nach
n-aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas
agus faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide? 3.1 Ba
cheart  duit  níos  mó a  dhéanamh go pearsanta  ná mar  a
dhéanann tú faoi  láthair  chun cur leis an aistriú glas agus
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide (trí níos lú a ithe nó trí
fhuinneamh  a  shábháil,  mar  shampla),  is  cuma  cad  a
dhéanann  daoine  eile.  
3.2 Ní gá duit gníomhú go pearsanta chun an t-athrú aeráide
a chomhrac mura ndéanann daoine eile aon ghníomh ach
oiread. 3.3 (ÁIREACHTAÍ AIRGEADAIS) ní gá gníomhaíocht
a  dhéanamh  chun  athruithe  aeráide  agus  comhshaoil  a
chomhrac  mura  ndéanann  tíortha  eile  aon  ghníomhaíocht
ach an oiread. 
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QA3.Cé mhéad a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas 
faoin aistriú glas agus faoin gcomhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide? 3.1 Ba cheart 
duit níos mó a dhéanamh go pearsanta ná mar 
a dhéanann tú faoi láthair chun cur leis an 
aistriú glas agus chun dul i ngleic leis an athrú 
aeráide (trí níos lú a ithe nó trí fhuinneamh a 
shábháil, mar shampla), is cuma cad a 
dhéanann daoine eile. (% — AE27)
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QA3.1 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas 
agus faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide?
(% — ba cheart duit níos mó a dhéanamh go pearsanta ná mar a dhéanann tú faoi láthair chun cur leis an 
aistriú glas agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide (trí níos lú a ithe nó trí fhuinneamh a shábháil, mar 
shampla), is cuma cad a dhéanann daoine eile.
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Tugtar  chun suntais  san  anailís  shochdhéimeagrafach
ar leibhéal  an Aontais,  mar shampla,  i  measc freagróirí,
daoine óga, daoine óga a bhfuil  leibhéal  ard oideachais
acu, iad siúd a bhfuil níos lú deacrachtaí airgeadais acu,
agus iad siúd atá ina gcónaí i mbailte móra, gur dóchúla
go n-aontóidh siad leis  an ráiteas gur cheart  dóibh féin
níos mó a dhéanamh chun cur leis an aistriú glas agus
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide beag beann ar an
méid a dhéanann daoine eile. 

● Dá óige an freagróir, is mó seans go n-aontóidh siad gur
cheart  dóibh níos mó a dhéanamh go pearsanta
chun cur leis an aistriú glas agus chun dul i ngleic
leis  an  athrú  aeráide,  agus an  difríocht  is  mó le
feiceáil  idir  18-54 bliana d’aois agus iad siúd atá
55+ bliana d’aois (66 %). 

●  Is  dóchúla  go  n-aontóidh  freagróirí  a  bhfuil  céim  iar-
mheánscoile  (78 %) nó céim ollscoile (76 %) acu
gur  cheart  dóibh  níos  mó  a  dhéanamh  go
pearsanta ná an méid a dhéanann siad faoi láthair
chun cur leis an aistriú glas agus chun dul i ngleic
leis an athrú aeráide i  gcomparáid le freagróirí  a
bhfuil leibhéal meánoideachais (70 %) nó leibhéal
oideachais meánscoile (59 %) acu. 

●  Is  dóchúla  go  n-aontóidh  freagróirí  a  bhfuil  níos  lú
deacrachtaí  airgeadais  acu (73 %) ná iad  siúd  a
bhfuil deacrachtaí acu billí a íoc an chuid is mó den
am (65 %). 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is ea is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  leis  an  méid  seo  a
leanas: Aontaíonn 78 % sa 4ú agus sa 5ú ceintile i
gcomparáid le 65 % sa 1d ceathairíl. 

● Is mó seans go n-aontóidh daoine fostaithe (76 %-78 %)
ná  grúpaí  fostaíochta  eile,  go  háirithe  daoine  ar
scor (63 %). 

● Is dóchúla go n-aontóidh freagróirí a bhfuil cónaí orthu i
mbailte móra (76 %) ná iad siúd i mbailte beaga nó
meánmhéide  (72 %)  nó  i  sráidbhailte  tuaithe
(68 %). 

●  Is  dóchúla  go n-aontóidh  freagróirí  a  bhfuil  dearcadh
dearfach  acu  ar  AE  (79 %)  ná  iad  siúd  a  bhfuil
dearcadh diúltach acu (57 %). 
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Níl a fhios
agat

AE27 22 50 19 6 72 25 3

Inscne

Fear 21 50 20 7 71 27 2

Bean 23 50 19 5 73 24 3

Aois

15-24 30 51 12 4 81 16 3

25-39 25 51 18 5 76 23 1

40-54 23 51 18 6 74 24 2

55+ 18 48 23 8 66 31 3

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 20 45 21 10 65 31 4

Ó am go ham 21 51 21 5 72 26 2

Beagnach riamh/Ná 23 50 19 6 73 25 2

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 26 53 15 4 79 19 2

Neodrach 20 49 22 6 69 28 3

Iomlán ‘Diúltach’ 16 41 26 15 57 41 2

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 21 44 22 9 65 31 4

2a quintile 20 48 23 7 68 30 2

3ú ceintile 22 51 19 6 73 25 2

4ú quintile 23 55 16 5 78 21 1

5ú quintile 27 51 16 5 78 21 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 23 53 18 5 76 23 1

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 23 53 19 4 76 23 1

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 29 49 14 7 78 21 1

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 24 48 19 7 72 26 2

Féinfhostaithe le fostaithe 24 47 15 11 71 26 3

Dífhostaithe 27 45 18 8 72 26 2

Ar scor 17 46 24 9 63 33 4

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 18 50 21 8 68 29 3

Mac léinn 31 51 11 4 82 15 3

Eile 15 44 23 8 59 31 10

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON 
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 13 46 26 7 59 33 8

Tánaisteach 20 50 21 6 70 27 3

Post tánaisteach 28 50 14 7 78 21 1

Ollscoil na Banríona 27 49 16 7 76 23 1

Cé acu seo a leanas is fearr cur síos ar an limistéar ina bhfuil 
cónaí ort

Cathair mhór 26 50 16 6 76 22 2

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 24 49 19 7 73 26 1

Baile nó cathair bheag 22 50 20 6 72 26 2

Sráidbhaile tíre 19 49 22 7 68 29 3

Feirm nó teach faoin tuath 22 51 13 12 73 25 2

QA3.1 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas agus
faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide?  Ba cheart duit níos mó a dhéanamh go pearsanta ná mar a
dhéanann tú faoi láthair chun cur leis an aistriú glas agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide (trí níos lú a
ithe nó trí fhuinneamh a shábháil, mar shampla), beag beann ar an méid a dhéanann daoine eile. (% — AE)
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Aontaíonn thart ar an gceathrú cuid (27 %) de na freagróirí
nach  gá  dóibh  gníomhú  go  pearsanta  chun  an  t-athrú
aeráide a chomhrac mura ngníomhaíonn daoine eile ina
dtír féin ach oiread, le 9 % á rá go n-aontaíonn siad go
hiomlán leis an athrú aeráide. Easaontaíonn an tromlach
(71 %) leis an ráiteas seo, áfach, agus níl  38 % ann go
hiomlán. 

Is í an Rómáin (aontaíonn 48 % i gcoinne 47 % easaontú)
an  t-aon  tír  ina  n-aontaíonn  tromlach  nach  gá  dóibh
gníomhú  go  pearsanta  chun  an  t-athrú  aeráide  a
chomhrac mura ngníomhaíonn daoine eile ina dtír féin —
go  deimhin,  21 % “aontaím  go  hiomlán”  leis  an  ráiteas
seo. Sna Ballstáit eile, ní aontaíonn ach mionlach, cé go
bhfuil  sciaranna ó  42 % sa  Pholainn,  37 % sa  Bhulgáir
agus  35 %  san  Ostair  go  11 %  san  Ísiltír,  14 %  sa
Danmhairg agus 16 % sa tSualainn agus sa Ghréig. 
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QA3.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú 
glas agus faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide?
Ní gá duit gníomhú go pearsanta chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac mura ndéanann daoine eile aon 
ghníomhaíocht
(% — AE27)
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QA3.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas 
agus faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide?
(% — ní gá duit gníomhú go pearsanta chun an t-athrú aeráide a chomhrac mura ndéanann daoine eile aon 
ghníomh ach oiread)
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais Eorpaigh roinnt difríochtaí i measc na bhfreagróirí.
Mar shampla, freagróirí ag a bhfuil leibhéil oideachais níos
ísle, iad siúd a bhfuil deacrachtaí acu a mbillí a íoc, iad
siúd a bhfuil ioncam indiúscartha níos ísle acu, nó iad siúd
a bhfuil cónaí orthu i sráidbhailte tuaithe, is dóichí go n-
aontaíonn siad  nár  cheart  dóibh  gníomhú go  pearsanta
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide mura ngníomhóidh
daoine eile ina dtír ach oiread. 

● Is lú an seans go n-aontóidh freagróirí a bhfuil leibhéal
níos  airde  oideachais  acu,  amhail  iar-
mheánoideachas  (23 %)  nó  ollscoil  (20 %),  nár
cheart dóibh gníomhú go pearsanta chun an t-athrú
aeráide a chomhrac mura ndéanfaidh daoine eile
ina  dtír  féin  aon  ghníomhaíocht  ach  oiread,  ná
freagróirí ag a bhfuil leibhéal níos ísle oideachais
(30 %) nó faoi bhun an dara leibhéal (35 %). 

● Is dóichí go n-aontaíonn siad siúd a mbíonn deacrachtaí
acu billí a íoc ó am go ham nó go minic (31 %) ná
iad siúd is annamh nó nach mbíonn na deacrachtaí
seo acu (25 %). 

● Dá laghad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is ea is
dóchúla go n-aontóidh siad: 30 % sa 1d ceintile é
sin, i gcomparáid le 21 % sa 5ú quintile. 

● Is mó an seans go n-aontóidh freagróirí atá fostaithe i
ngníomhaireacht  oibre  sealadaí/ardán  ar  líne
(45 %) ná iad siúd i ngrúpaí gairme eile. 

●  Dá  laghad  uirbiú  timpeallachta  freagróra,  is  ea  is
dóchúla  go  n-aontóidh  siad  leis  an  méid  seo  a
leanas: 31 % ina gcónaí i sráidbhailte tuaithe, sin i
gcomparáid le 25 % ina gcónaí i mbailte móra. 

●  Is  dóchúla  go  n-aontóidh  siad  siúd  a  bhfuil  íomhá
dhiúltach  acu de  AE (36 %) ná  iad  siúd a  bhfuil
íomhá dhearfach acu (22 %). 
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46
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Iomlán
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Níl a fhios
agat

AE27 9 18 33 38 27 71 2

Aois

Fear 10 19 33 36 29 69 2

Bean 8 17 32 40 25 72 3

Inscne

15-24 9 13 30 45 22 75 3

25-39 10 17 32 40 27 72 1

40-54 9 18 33 39 27 72 1

55+ 9 19 33 35 28 68 4

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 11 20 33 33 31 66 3

Ó am go ham 11 20 34 32 31 66 3

Beagnach riamh/Ná 8 17 32 41 25 73 2

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 7 15 32 44 22 76 2

Neodrach 10 20 34 33 30 67 3

Iomlán ‘Diúltach’ 14 22 32 30 36 62 2

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 10 20 32 35 30 67 3

2a quintile 8 20 34 35 28 69 3

3ú ceintile 9 18 34 37 27 71 2

4ú quintile 9 15 33 42 24 75 1

5ú quintile 7 14 32 46 21 78 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

9 17 33 39 26 72 2

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 7 20 31 40 27 71 2

Fostaithe le gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne 

18 27 25 29 45 54 1

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 10 15 29 43 25 72 3

Féinfhostaithe le fostaithe 14 17 32 35 31 67 2

Dífhostaithe 12 18 30 38 30 68 2

Ar scor 10 20 33 33 30 66 4

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

8 18 39 31 26 70 4

Mac léinn 6 11 30 50 17 80 3

Eile 5 12 31 46 17 77 6

Cén leibhéal oideachais is airde a 
chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA 
AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 7 28 31 26 35 57 8

Tánaisteach 11 19 35 32 30 67 3

Post tánaisteach 8 15 30 45 23 75 2

Ollscoil na Banríona 7 13 28 51 20 79 1

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a 
dhéanann cur síos ar an gceantar ina 
gcónaíonn tú?

Cathair mhór 10 15 31 42 25 73 2

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 7 15 30 46 22 76 2

Baile nó cathair bheag 9 18 33 38 27 71 2

Sráidbhaile tíre 10 21 35 31 31 66 3

Feirm nó teach faoin tuath 12 22 29 34 34 63 3

QA3.2 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas agus
faoin gcomhrac i  gcoinne an athraithe aeráide?  Ní gá duit  gníomhú go pearsanta chun an t-athrú aeráide a
chomhrac mura ndéanann daoine eile aon ghníomhaíocht ( % — AE)
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Aontaíonn an ceathrú cuid de na freagróirí (25 %) nach gá
dá dtír gníomhú chun athruithe aeráide agus comhshaoil a
chomhrac  mura  ngníomhaíonn  tíortha  eile  ach  oiread,
agus  8 %  acu  ag  aontú  go  hiomlán.  Easaontaíonn  an
tromlach (72 %) áfach, le beagnach leath (45 %) ag rá go
n-easaontaíonn siad go hiomlán leis an ráiteas seo. 

Ní  aontaíonn  ach  mionlach  i  ngach  tír  nach  gá  dá  dtír
gníomhú  chun  athruithe  aeráide  agus  comhshaoil  a
chomhrac mura ndéanann tíortha eile aon ghníomhaíocht,
le sciaranna ó 42 % sa Rómáin, 41 % sa Pholainn agus
35 % san Ostair go 13 % sa Ghréig, 15 % sa Danmhairg
agus 16 % sa Chipir,  san Ísiltír,  sa Phortaingéil  agus sa
tSlóivéin. 

Tá cúig thír ann ina bhfuil ar a laghad ceann amháin as
gach deich gcinn “aontaím go hiomlán” leis an ráiteas seo:
An  Ostair  (17 %),  an  Pholainn  (15 %),  an  Fhionlainn
(13 %), an Rómáin (12 %) agus an Bhulgáir (10 %).
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QA3.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a 
easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin 
aistriú glas agus faoin gcomhrac i gcoinne an 
athraithe aeráide?
(Ár gCOMHAIRLE) ní gá gníomhaíocht a dhéanamh 
chun athruithe aeráide agus comhshaoil a 
chomhrac mura ndéanann tíortha eile aon 
ghníomhaíocht ach an oiread. (% — AE27)
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QA3.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú 
glas agus faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide?
(% — (ár gCOMHAIRLE) ní gá gníomhaíocht a dhéanamh chun athruithe aeráide agus comhshaoil a 
chomhrac mura ngníomhaíonn tíortha eile ach oiread.)
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San  anailís  shochdhéimeagrafach  ar leibhéal  an
Aontais,  leagtar  béim  ar  roinnt  difríochtaí  i  measc  na
bhfreagróirí.  Is é an difríocht is suntasaí idir freagróirí  a
bhfuil  dearcadh  dearfach  agus  diúltach  acu  ar  AE.  Ina
theannta  sin,  tá  difríochtaí  ann  freisin  atá  bunaithe  ar
leibhéal  an  oideachais,  ar  dheacrachtaí  airgeadais,  ar
fhostaíocht agus ar uirbiú. 

● Is dóchúla go n-aontóidh freagróirí ag a bhfuil leibhéal
níos ísle oideachais, bídís faoi bhun meánscoile nó
meánscoile (27 % araon), nach gá dá dtír gníomhú
chun an t-athrú aeráide agus athruithe comhshaoil
a  chomhrac  mura  ndéanann  tíortha  eile  aon
ghníomhaíocht,  i  gcomparáid  leo  siúd  a  bhfuil
leibhéal oideachais níos airde acu, idir oideachas
iar-mheánscoile (23 %) nó ollscoil (19 %). 

● Is iad siúd a mbíonn deacrachtaí acu billí a íoc ó am go
ham (31 %) na daoine is dóchúla a chomhaontú,
go  háirithe  i  gcomparáid  leo  siúd  is  annamh  nó
nach mbíonn na deacrachtaí seo acu (23 %). 

● Is mó an seans go n-aontóidh freagróirí atá fostaithe i
ngníomhaireacht  oibre  sealadaí/ardán  ar  líne
(45 %) ná iad siúd a bhfuil stádas fostaíochta eile
acu. 

●  Is  lú  an  seans  go  n-aontóidh  freagróirí  i  gceantair
uirbeacha,  amhail  cathracha  móra  (23 %)  nó
bruachbhailte  (21 %),  ná freagróirí  a  bhfuil  cónaí
orthu i  gceantair  thuaithe,  amhail  sráidbhailte  tíre
(28 %) nó feirmeacha nó tithe faoin tuath (33 %). 

●  Is  dóchúla  go n-aontóidh  freagróirí  a  bhfuil  dearcadh
diúltach  acu  ar  AE  (34 %)  ná  iad  siúd  a  bhfuil
dearcadh dearfach acu (20 %). 
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Aontaím go 
hiomlán

Claonadh 
chun aontú

Claonadh a 
easaontaíon
n

Easaontaím
go hiomlán

Iomlán ‘A 
chomhaont
ú’

Iomlán 
‘Díolacadh’

Níl a fhios 
agat

AE27 8 17 27 45 25 72 3

Inscne

Fear 9 18 28 43 27 71 2

Bean 8 16 27 46 24 73 3

Aois

15-24 7 13 24 53 20 77 3

25-39 9 17 26 47 26 73 1

40-54 9 17 27 45 26 72 2

55+ 8 18 29 41 26 70 4

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 11 15 30 40 26 70 4

Ó am go ham 10 21 28 38 31 66 3

Beagnach riamh/Ná 8 15 27 48 23 75 2

Uirbiú suibiachtúil

Sráidbhaile tuaithe 9 19 31 37 28 68 4

Baile beag/meánmhéide 8 17 28 44 25 72 3

An baile mór 8 15 24 51 23 75 2

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 6 14 26 52 20 78 2

Neodrach 9 19 30 39 28 69 3

Iomlán ‘Diúltach’ 14 20 27 36 34 63 3

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 9 16 29 42 25 71 4

2a quintile 8 19 29 42 27 71 2

3ú ceintile 8 17 29 44 25 73 2

4ú quintile 8 15 27 49 23 76 1

5ú quintile 7 14 24 54 21 78 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 8 18 27 46 26 73 1

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 9 16 27 46 25 73 2

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar 
líne 

16 29 23 30 45 53 2

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 9 13 24 51 22 75 3

Féinfhostaithe le fostaithe 13 15 32 38 28 70 2

Dífhostaithe 13 15 26 43 28 69 3

Ar scor 9 17 30 40 26 70 4

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 7 18 33 37 25 70 5

Mac léinn 5 12 23 57 17 80 3

Eile 13 8 12 57 21 69 10

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? 2 
JUR: RÉAMHAITHRISÍM (FÍORAIS).

Faoi bhun an dara leibhéal 7 20 32 31 27 63 10

Tánaisteach 9 18 30 40 27 70 3

Post tánaisteach 8 15 24 51 23 75 2

Ollscoil na Banríona 6 13 22 58 19 80 1

Cé acu seo a leanas is fearr cur síos ar an limistéar 
ina bhfuil cónaí ort

Cathair mhór 8 15 24 51 23 75 2

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 6 15 23 54 21 77 2

Baile nó cathair bheag 8 17 28 44 25 72 3

Sráidbhaile tíre 9 19 31 37 28 68 4

Feirm nó teach faoin tuath 10 23 26 39 33 65 2

QA3.3 Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas faoin aistriú glas agus
faoin gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide? 

(Ár gCOMHAIRLE) ní gá gníomhaíocht a dhéanamh chun athruithe aeráide agus comhshaoil a chomhrac
mura ndéanann tíortha eile aon ghníomhaíocht ach an oiread. (% — AE)



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

II. ÚSÁID FUINNIMH A LAGHDÚ AR 
BHEALACH COTHROM

50
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Is  fadhb  thromchúiseach  iad  praghsanna  fuinnimh
d’fhormhór na ndaoine. I roinnt Ballstát, ceapann gach
freagróir gur mar sin atá. 

Ceapann níos móná naonúr as gach deichniúr freagróirí
(93 %)  in  AE  gur  fadhb  thromchúiseach  é  leibhéal  na
bpraghsanna  fuinnimh  do  dhaoine  ina  dtír  féin.  Go
deimhin,  measann  an  tromlach  (58 %)  gur  “fadhb  an-
tromchúiseach” é seo.22 

22 QA17 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb
gach ceann de na gnéithe seo a leanas? 17.1 An leibhéal
praghsanna  fuinnimh  do  dhaoine  i  (ÁIRT  AONTAIS)  i
gcoitinne.  17.2  Costas  reatha  riachtanais  fuinnimh  do
theaghlaigh (solas, cócaireacht, téamh, fuarú, fearais reatha,
etc.).  17.3  Costas  reatha  an  bhreosla  do  do  riachtanais
iompair  (iompar  poiblí,  méadú  ar  phraghas  an  ticéid,
gluaisteáin phríobháideacha, do riachtanais soghluaisteachta
laethúla nó níos lú etc.).

Deir ochtar as gach deichniúr (80 %) gur fadhb é costas
reatha  an  bhreosla  dá  riachtanais  iompair,  agus  i  gcás
47 %,  is  fadhb  thromchúiseach  é.  Deir  beagnach  an
oiread sin (79 %) gur fadhb é costas reatha riachtanais
fuinnimh  a  dteaghlaigh,  agus  deir  44 % gur  “fadhb  an-
tromchúiseach” é. 
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BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. I do thuairimse, cé chomh tromchúiseach is atá gach ceann de na gnéithe 
seo a leanas? (% — AE)

Leibhéal na bpraghsanna fuinnimh do dhaoine i gcoitinne

Costas reatha an bhreosla do do riachtanais iompair (iompar poiblí, méadú ar phraghas an ticéid, gluaisteáin 
phríobháideacha, do riachtanais laethúla nó níos lú soghluaisteachta etc.)

Costas reatha riachtanais fuinnimh do theaghlaigh (solas, cócaireacht, téamh, fuarú, fearais reatha, etc.)

Fadhb an-tromchúiseach
Ní fadhb thromchúiseach ar chor 
ar bith

Fadhb atá sách tromchúiseach
Níl a fhios agat

Ní fadhb an-
tromchúiseach í
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Ar an leibhéal náisiúnta, deir níos mó ná trí cheathrú de na
freagróirí  i  ngach Ballstát  gur  fadhb thromchúiseach do
dhaoine i  gcoitinne é leibhéal  na bpraghsanna fuinnimh
ina dtír  féin. Ceapann gach freagróir  sa Ghréig (100 %)
gur mar sin a cheapann 99 % sa Spáinn, sa Chipir agus
sa Phortaingéil agus 98 % in Éirinn, i gcomparáid le 76 % i
Málta, 82 % sa tSualainn agus 83 % san Fhionlainn. 

I 19 dtír, measann ar a laghad leath de na freagróirí gur
“fadhb an-tromchúiseach” iad praghsanna fuinnimh ina dtír
féin, agus is sa Ghréig (89 %), sa Chipir (83 %) agus in
Éirinn (79 %) is mó a fheictear iad. 
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QA17.1 I do thuairimse, cé chomh tromchúiseach is 
atá fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas?
Leibhéal na bpraghsanna fuinnimh do dhaoine i 
gcoitinne (ÁIRTEANNA) i gcoitinne (% — AE27)

Níl a fhios 
agat

1

Fadhb 
an-

tromchúis
each
58

Fadhb atá 
sách 

tromchúise
ach
35

Ní fadhb an-
tromchúiseach í

5

Ní fadhb 
thromchúiseach ar 

chor ar bith
1

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

QA17.1 I do thuairimse, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb gach ceann de na 
gnéithe seo a leanas?
(% — leibhéal na bpraghsanna fuinnimh do dhaoine i gcoitinne)

Fadhb an-
tromchúiseach

Fadhb atá sách 
tromchúiseach

Ní fadhb an-
tromchúiseach í

Ní fadhb 
thromchúiseach ar 
chor ar bith

Níl a 
fhios 
agat
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Tá éagsúlacht mhór idir sciar na bhfreagróirí a deir costas
reatha  riachtanais  fuinnimh  a  dteaghlaigh,  ó  99 %  de
fhreagróirí sa Ghréig, 96 % sa Chipir agus 94 % sa Spáinn
agus  san  Iodáil  go  36 % sa  tSualainn,  46 % san  Ísiltír
agus 51 % sa Danmhairg. 

Deir seachtar as deichniúr ar a laghad sa Ghréig (83 %),
sa Chipir (76 %), sa Spáinn (71 %) agus in Éirinn (70 %)
gur “fadhb an-tromchúiseach” é an costas a bhaineann le
riachtanais fuinnimh a dteaghlach. 

Is dóichí go ndéarfaidh freagróirí i dtíortha Dheisceart na
hEorpa agus i roinnt tíortha in Oirthear na hEorpa go bhfuil
costas reatha a riachtanas fuinnimh teaghlaigh ina fhadhb
i  gcomparáid le  tíortha  i  dTuaisceart  agus in  Iarthar  na
hEorpa.  Baineann  patrún  den  chineál  céanna  leis  an
gcostas  breosla  atá  ann  faoi  láthair  le  haghaidh
riachtanais iompair. 

 

53

QA17.2 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá 
fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas?
Costas reatha riachtanais fuinnimh do theaghlaigh 
(solas, cócaireacht, téamh, fuarú, fearais reatha, 
etc.) (% — AE27)

Níl a fhios agat
1

Fadhb an-
tromchúisea

ch
44

Fadhb 
atá sách 
tromchú
iseach

35

Ní fadhb 
an-

tromchúise
ach í
16

Ní fadhb 
thromchúiseach 
ar chor ar bith

4

2 Jur: Réamhaithrisím (fíorais). 
2022)

Fadhb an-
tromchúiseach

Fadhb atá sách 
tromchúiseach

Ní fadhb an-
tromchúiseach í

Ní fadhb 
thromchúiseach ar 
chor ar bith

Níl a 
fhios 
agat

QA17.2 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas?
(% — costas reatha riachtanais fuinnimh do theaghlaigh (solas, cócaireacht, téamh, fuarú, fearais reatha, 
etc.)
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I  ngach  tír  seachas  i  dtír  amháin,  deir  formhór  na
bhfreagróirí  gur  fadhb  thromchúiseach  é  costas  an
bhreosla dá riachtanais iompair, agus is é sin an tuairim is
forleithne  sa  Ghréig,  sa  Chipir  (idir  97 %)  agus  sa
Phortaingéil (95 %). Ag an taobh eile den scála, is dóigh le
46 %  i  Lucsamburg,  54 %  sa  tSualainn  agus  56 %  sa
Danmhairg mar an gcéanna. 

Deir  níos  mó  ná  ochtar  as  gach  deichniúr  sa  Ghréig
(82 %) agus sa Chipir (81 %) gur fadhb an-tromchúiseach
é costas an bhreosla dá riachtanais iompair. 

54

QA17.3 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá 
fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas?
Costas reatha an bhreosla do do riachtanais iompair 
(iompar poiblí, méadú ar phraghas an ticéid, 
gluaisteáin phríobháideacha, do riachtanais 
soghluaisteachta laethúla nó níos lú etc.) (% — EU27)

Níl a fhios agat
2

Fadhb an-
tromchúiseac

h
47

Fadhb 
atá sách 

tromchúis
each
33

Ní fadhb an-
tromchúisea

ch í
13

Ní fadhb 
thromchúisea
ch ar chor ar 

bith
5

2 Jur: Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

Fadhb an-
tromchúiseach

Fadhb atá sách 
tromchúiseach

Ní fadhb an-
tromchúiseach í

Ní fadhb 
thromchúiseach ar 
chor ar bith

Níl a 
fhios 
agat

QA17.3 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas?
(% — costas reatha an bhreosla do do riachtanais iompair (iompar poiblí, méadú ar phraghas na dticéad, 
gluaisteáin phríobháideacha, do riachtanais soghluaisteachta laethúla nó níos lú etc.))
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San  anailís  shochdhéimeagrafach  ar  leibhéal  an
Aontais,  leagtar  béim  ar  roinnt  difríochtaí  i  measc  na
bhfreagróirí,  agus  inscne,  aois,  leibhéal  oideachais,
fostaíocht,  deacrachtaí  airgeadais,  ioncam,  agus
teaghlaigh  agus  tionacht  á  gcur  san  áireamh.  Tá  na
difríochtaí seo i láthair sna trí ráiteas. 

● Is mó seans go ndéarfadh mná (82 %) ná fir (77 %) gur
fadhb thromchúiseach é costas reatha riachtanais
fuinnimh a dteaghlaigh. 

● Tá seans níos mó ann dóibh siúd idir 25-54 bliana d’aois
ná aoisghrúpaí eile a rá gur fadhb thromchúiseach
é  an  costas  breosla  atá  ann  faoi  láthair  dá
riachtanais  iompair.  Mar  shampla,  deir  85 %  de
dhaoine idir 25-34 bliana d’aois é sin, i gcomparáid
le 77 % díobh siúd atá 55+ bliana d’aois. 

● Is mó seans go ndéarfaidh freagróirí  a bhfuil  leibhéal
oideachais níos ísle acu gur fadhb thromchúiseach
é  an  costas  breosla  atá  ann  faoi  láthair  dá
riachtanais  iompair  nó  costas  reatha  riachtanais
fuinnimh a dteaghlaigh. Mar shampla, deir 91 % le
leibhéal  oideachais  meánscoile  gur  fadhb
thromchúiseach  iad  riachtanais  fuinnimh  a
dteaghlaigh  faoi  láthair,  i  gcomparáid  le  69 % le
leibhéal oideachais ollscoile. 

● Is mó seans go ndéarfadh daoine tí (89 %) agus daoine
dífhostaithe (87 %) ná grúpaí  fostaíochta eile gur
fadhb thromchúiseach é costas reatha riachtanais
fuinnimh an teaghlaigh. 

● Dá mhéad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is é is dóichí ná a rá gur fadhb thromchúiseach é
an costas  a  bhaineann  le  riachtanais  fuinnimh  a
dteaghlaigh. Ina theannta sin, is mó an seans go
ndéarfadh na daoine sin a mbíonn deacrachtaí acu
billí a íoc ó am go ham (87 %) nó an chuid is mó
den am (88 %) gur fadhb thromchúiseach iad na
costais bhreosla atá ann faoi láthair dá riachtanais
iompair i gcomparáid leo siúd is annamh a mbíonn
deacrachtaí acu (77 %). 

● Is iad freagróirí a bhfuil an t-ioncam indiúscartha is mó
acu (68 %) na daoine is lú seans a rá gur fadhb
thromchúiseach  iad  costais  reatha  a  riachtanais
fuinnimh teaghlaigh,  go háirithe i  gcomparáid leo
siúd  a  bhfuil  an  t-ioncam  indiúscartha  is  lú  acu
(84 %). 

● Is lú an seans go ndéarfaidh freagróirí ar úinéirí iad a
bhfuil morgáiste gan íoc acu (75 %) ná aon ghrúpa
eile gur  fadhb thromchúiseach iad costais reatha
riachtanais fuinnimh a dteaghlaigh. 

● Is dóchúla go ndéarfadh teaghlaigh a bhfuil leanaí acu
(84 %)  ná  aon  ghrúpa  eile  gur  fadhb
thromchúiseach é an costas breosla atá ann faoi
láthair dá riachtanais iompair.
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Leibhéal na 
bpraghsanna fuinnimh 
do dhaoine i gcoitinne 

Costas reatha an bhreosla 
do do riachtanais iompair 
(iompar poiblí, méadú ar 
phraghas an ticéid, 
gluaisteáin phríobháideacha 
do riachtanais laethúla nó 
níos lú soghluaisteachta 
etc.) 

Costas reatha 
riachtanais fuinnimh do 
theaghlaigh (solas, 
cócaireacht, téamh, 
fuarú, fearais reatha, 
etc.)

AE27 93 80 79

Inscne

Fear 92 80 77

Bean 94 81 82

Aois

15-24 89 77 77

25-39 93 85 80

40-54 93 83 82

55+ 94 77 79

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan leanaí 92 77 79

Teaghlaigh Aonair le leanaí 94 81 83

Ilteaghlaigh gan leanaí 93 81 79

Teaghlach ina bhfuil leanaí 94 84 81

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 95 88 93

Ó am go ham 93 87 88

Beagnach riamh/Ná 93 77 74

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 93 79 77

Neodrach 93 82 81

Iomlán ‘Diúltach’ 94 83 84

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 92 78 84

2a quintile 95 82 81

3ú ceintile 94 83 81

4ú quintile 92 80 75

5ú quintile 92 73 68

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 94 84 79

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 91 82 80

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 84 86 82

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 92 82 80

Féinfhostaithe le fostaithe 88 81 78

Dífhostaithe 95 83 87

Ar scor 94 73 78

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 95 88 89

Mac léinn 89 77 78

Eile 97 76 80

QA17 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas? (% — iomlán
‘Serious’)
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57

Leibhéal na 
bpraghsanna fuinnimh 
do dhaoine i gcoitinne 

Costas reatha an bhreosla 
do do riachtanais iompair 
(iompar poiblí, méadú ar 
phraghas an ticéid, 
gluaisteáin phríobháideacha
do riachtanais laethúla nó 
níos lú soghluaisteachta 
etc.) 

Costas reatha 
riachtanais fuinnimh do 
theaghlaigh (solas, 
cócaireacht, téamh, 
fuarú, fearais reatha, 
etc.)

AE27 93 80 79

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON 
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 95 83 91

Tánaisteach 93 83 83

Post tánaisteach 94 81 78

Ollscoil na Banríona 91 71 69

Cé acu díobh seo a leanas a bhaineann leis an áit ina bhfuil cónaí 
ort?

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, gan morgáiste gan íoc 93 81 82

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, le morgáiste gan íoc 93 79 75

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas an mhargaidh

92 79 79

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas laghdaithe

91 78 80

Tá do chóiríocht ar fáil saor in aisce, saor ó chíos 90 84 82

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an 
gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 93 78 79

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 93 78 75

Baile nó cathair bheag 93 80 81

Sráidbhaile tíre 92 81 80

Feirm nó teach faoin tuath 94 86 81

QA17 I do thuairim, cé chomh tromchúiseach is atá fadhb gach ceann de na gnéithe seo a leanas? (% — iomlán
‘Serious’)
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Tá níos mó ná leath de na freagróirí  muiníneach go
bhféadfaidís a dtomhaltas fuinnimh a laghdú. 

Tá  níos  mó  ná  cúigear  as  gach  deichniúr  (53 %)
muiníneach go bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid ná
mar a úsáideann siad anois. Tá níos mó ná duine as gach
cúigear (22 %) ‘an-mhuiníneach’, agus tá 31 % ‘níos mó
muiníne’.  Níl  beagnach  a  leath  (46 %)  muiníneach,  le
27 % ‘nach bhfuil muiníneach’ agus 19 % ‘nach bhfuil an-
mhuinín’.23 

I  gcodarsnacht  leis  sin,  níl  ach  mionlach  (37 %)
muiníneach go bhfuil líon mór daoine ina gceantar réidh
chun teorainn a chur lena n-úsáid fuinnimh chun teorainn
a  chur  leis  an  athrú  aeráide,  le  12 % ‘an-mhuiníneach’
agus  25 %  ‘níos  mó  muiníne’.  Níl  an  tromlach  (61 %)
muiníneach: Tá 35 % ‘níos mímhuiníne’ agus tá 26 % ‘an-
mhuiníneach’. 

23 TÁ TÚ GUYS WIZARDS!  Cé chomh muiníneach nó nach
bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh?
Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘nach bhfuil
muiníneach  ar  chor  ar  bith’,  agus  ciallaíonn  10  ‘muinín
iomlán’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an
dá phost seo. 5.1 Ar an iomlán, cé chomh muiníneach is atá
tú go pearsanta gur féidir leat níos lú fuinnimh a úsáid ná
mar  a  dhéanann  tú  anois?  5.2  Ar  an  iomlán,  cé  chomh
muiníneach  is  atá  tú  go  bhfuil  líon  mór  daoine  i  (Ár
gCÚIRTE) réidh chun teorainn a chur lena n-úsáid fuinnimh
chun teorainn a chur leis an athrú aeráide? 
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TÁ TÚ GUYS WIZARDS! Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar 
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Iomlán “Tuilleadh muiníne” 
(6+ 7)
Diúltú (SPONTANEOUS)
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nach bhfuil muiníneach” 
(4+ 5)Níl a fhios agat
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Ar fud an Aontais ina iomláine, tá beagán muiníne (53 %)
ag beagán os cionn leath (53 %) a d’fhéadfaidís níos lú
fuinnimh a úsáid ná mar a dhéanann siad anois, agus i 19
dtír, tá muinín ag an gcuid is mó acu go bhféadfaidís é sin
a  dhéanamh.  Tá  na  comhréireanna  is  airde  san  Iodáil
(69 %), in Éirinn (68 %) agus sa Chipir (67 %), agus is ísle
sa  Rómáin  (37 %),  sa  Pholainn  (40 %) agus  sa  tSeicia
(41 %). Is fiú a thabhairt faoi deara go léiríonn na trí thír
Nordacha ardleibhéal freagróirí atá muiníneach: tá triúr as
gach deichniúr freagróirí ‘an-mhuiníneach’ a d’fhéadfaidís
a n-úsáid  fuinnimh a laghdú go pearsanta sa tSualainn
(39 %), sa Danmhairg (36 %) agus san Fhionlainn (35 %). 

Is  sa  tSualainn  (39 %),  sa Chipir  (38 %)  agus  in  Éirinn
agus sa Danmhairg (37 %) agus sa Rómáin (12 %),  sa
tSeicia (14 %) agus sa Pholainn (16 %) atá na leibhéil is
ísle le feiceáil sa Rómáin (12 %), sa tSeicia (14 %) agus
sa Pholainn (16 %). 

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil níos mó ná triúr as
gach deichniúr sa Rómáin agus san Eastóin (33 %) ‘an-
mhuiníneach’ go bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid ná
mar a d’fhéadfaidís a úsáid faoi láthair. 
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Níl a fhios 
agat

1
Iomlán “An-

mhuiníneach 
(8+ 9+ 10)”

22

Iomlán 
“Tuilleadh 

muiníne (6+ 7)”
31

Iomlán “Ina 
theannta 
sin nach 

bhfuil 
muiníneac
h (4+ 5)”

27

Iomlán “Níl 
an-mhuinín 
(1+ 2+ 3)”

19

Diúltú 
(SPONTANEOUS)

0

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

QA5.1 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi 
na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? 
Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 
‘nach bhfuil muiníneach ar chor ar bith’, agus 
ciallaíonn 10 ‘muinín iomlán’. Léiríonn na 
huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost 
seo.
Tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go 
pearsanta gur féidir leat níos lú fuinnimh a úsáid 
ná mar a dhéanann tú anois? (% — AE27) 
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mhuiníneach 
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QA5.1 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? 
Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘nach bhfuil muiníneach ar chor ar bith’, agus ciallaíonn 
10 ‘muinín iomlán’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo.
(% — tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go pearsanta gur féidir leat níos lú fuinnimh a úsáid ná 
mar a dhéanann tú anois? ) 
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San  anailís  shochdhéimeagrafach  ar leibhéal  an
Aontais,  leagtar  béim  ar  na  difríochtaí  seo  a  leanas:
freagróirí ar mó an seans go ndéarfaidh siad go bhfuil siad
muiníneach go bhféadfaidís a n-úsáid fuinnimh a laghdú,
is freagróirí óga iad, iad siúd a bhfuil leibhéal níos airde
oideachais acu, a bhfuil níos lú deacrachtaí airgeadais acu
nó  iad  siúd  a  bhfuil  cónaí  orthu  i  mbailte
beaga/meánmhéide nó móra. 

●  Dá  óige  an  freagróir,  is  mó  seans  go  mbeidh  siad
muiníneach  go  bhféadfaidís  níos  lú  fuinnimh  a
úsáid go pearsanta, agus 62 % de dhaoine idir 15
bliana d’aois agus 24 bliana d’aois ag smaoineamh
ar  an  mbealach  sin  i  gcomparáid  le  50 % díobh
siúd atá 55+ bliana d’aois. 

● Is iad teaghlaigh aonair a bhfuil  leanaí acu (21 %) na
daoine is dóchúla a deir go mbraitheann siad ‘nach
bhfuil  muinín  acu’  go  bhféadfaidís  a  n-úsáid
fuinnimh a laghdú. 

●  Is  dóichí  go  ndéarfaidh  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal
oideachais  níos  ísle  acu  nach  bhfuil  siad
muiníneach go bhféadfaidís  a  n-úsáid fuinnimh a
laghdú. Mar shampla, tá freagróirí a bhfuil leibhéal
oideachais meánscoile (21 %) ‘an-mhuiníneach’ go
bhféadfaidís  a  n-úsáid  fuinnimh  a  laghdú,  i
gcomparáid le 14 % le leibhéal oideachais ollscoile.

● Dá laghad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is mó seans go mbeidh siad muiníneach gur féidir
leo a n-úsáid fuinnimh a laghdú. Mar shampla, tá
55 %  leis  na  deacrachtaí  is  lú  muiníneach  go
bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid, i gcomparáid
le 44 % a bhfuil na deacrachtaí is mó acu. 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is mó
an  mhuinín  atá  acu  go  bhféadfaidís  níos  lú
fuinnimh a úsáid go pearsanta: Tá 58 % sa 4ú agus
sa 5ú ceirtle muiníneach, i gcomparáid le 47 % sa
1d  ceathairíl.  ●  Is  dóichí  go  mbeidh  freagróirí  a
bhfuil  cónaí  orthu  i  mbailte  beaga/meánmhéide
(55 %)  nó  i  mbailte  móra  (57 %)  muiníneach  go
bhféadfaidís  a  n-úsáid  fuinnimh  a  laghdú  ná  iad
siúd  a  bhfuil  cónaí  orthu  i  sráidbhailte  tuaithe
(48 %). 
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Iomlán ‘Níl an-
mhuinín’

Iomlán
‘Neamhmhuiníneach’

Iomlán
‘Neamhmhuiníneach’

Iomlán ‘An-
mhuiníneach’

Níl a fhios agat

AE27 19 27 31 22 1

Inscne

Fear 19 26 31 23 1

Bean 19 27 31 22 1

Aois

15-24 12 25 35 27 1

25-39 17 26 34 23 0

40-54 19 28 31 21 1

55+ 21 28 28 22 1

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan leanaí 19 27 30 23 1

Teaghlaigh Aonair le leanaí 21 30 27 21 1

Ilteaghlaigh gan leanaí 18 26 33 22 1

Teaghlach ina bhfuil leanaí 18 27 32 22 1

Comhdhéanamh an teaghlaigh

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 23 27 26 23 1

4 18 26 32 23 1

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 27 27 25 19 2

Ó am go ham 20 28 31 20 1

Beagnach riamh/Ná 18 26 32 23 1

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 24 27 28 19 2

2a quintile 19 28 31 21 1

3ú ceintile 19 26 32 22 1

4ú quintile 17 25 33 25 0

5ú quintile 17 25 32 26 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 16 28 33 23 0

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 18 25 34 22 1

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 33 23 31 12 1

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 19 23 31 26 1

Féinfhostaithe le fostaithe 30 18 24 26 2

Dífhostaithe 21 27 29 22 1

Ar scor 24 27 26 22 1

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 19 27 34 19 1

Mac léinn 9 24 36 29 2

Eile 27 33 14 26 0

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON 
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 21 29 26 20 4

Tánaisteach 20 27 31 21 1

Post tánaisteach 18 27 29 25 0

Ollscoil na Banríona 14 25 34 27 0

Cé acu seo a leanas is fearr cur síos ar an limistéar ina bhfuil
cónaí ort

Cathair mhór 16 26 32 25 1

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 19 25 30 26 0

Baile nó cathair bheag 17 27 33 22 1

Sráidbhaile tíre 23 29 28 19 1

Feirm nó teach faoin tuath 21 23 30 25 0

QA5.1 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? Bain úsáid as
scála ó 1 go 10, áit  a gciallaíonn 1 ‘nach bhfuil  muiníneach ar chor ar bith’,  agus ciallaíonn 10 ‘muinín iomlán’.
Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo. Tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go
pearsanta gur féidir leat níos lú fuinnimh a úsáid ná mar a dhéanann tú anois? (% — AE)
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Níl ach mionlach (37 %) san AE ina iomláine muiníneach
go bhfuil líon mór ina dtír réidh chun teorainn a chur lena
n-úsáid  fuinnimh  chun  teorainn  a  chur  leis  an  athrú
aeráide. 

Ar an leibhéal náisiúnta, is iad an Iodáil (56 %) agus Éire
(50 %)  an  t-aon  tír  ina  bhfuil  a  leath  ar  a  laghad
muiníneach go pointe áirithe, agus 49 % ina dhiaidh sin
san Fhionlainn. Ag an taobh eile den scála,  tá 12 % sa
tSeicia, 24 % sa Laitvia agus 25 % i Málta muiníneach go
bhfuil  líon mór daoine ina dtír féin réidh chun a n-úsáid
fuinnimh a laghdú. 

Is iad Éire (25 %) agus an Chipir (21 %) an t-aon tír ina
bhfuil  ceann  amháin  as  gach  cúigear  ar  a  laghad  ‘an-
mhuiníneach’. I gcodarsnacht leis sin, tá 55 % sa tSeicia
‘neamhmhuiníneach’ go bhfuil líon mór daoine ina dtír féin
réidh chun teorainn a chur lena n-úsáid fuinnimh, agus ar
an iomlán, measann ar a laghad duine amháin as gach
cúig thír as 23 thír ar an mbealach sin. 
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12
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“Tuilleadh 
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(6+ 7)
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Iomlán “Níl 
an-mhuinín 
(1+ 2+ 3)”

26

Diúltú 
(SPONTANEOUS)

0

Níl a fhios agat
2

2 Jur: Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

QA5.2 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi 
na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? 
Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 
‘nach bhfuil muiníneach ar chor ar bith’, agus 
ciallaíonn 10 ‘muinín iomlán’. Léiríonn na 
huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost 
seo.
Tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go bhfuil 
líon mór daoine i (Ár gCÚIRTE) réidh chun teorainn 
a chur lena n-úsáid fuinnimh chun teorainn a chur 
leis an athrú aeráide? (% — AE27)

Iomlán “An-
mhuiníneach 
(8+ 9+ 10)”

Iomlán 
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muiníne (6+ 7)”
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bhfuil muiníneach 
(4+ 5)”

Iomlán “An-
mhuiníneach” 
(1+ 2+ 3)”

Diúltú 
(SPONTANEOUS)

Níl a 
fhios 
agat

QA5.2 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? Bain 
úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘nach bhfuil muiníneach ar chor ar bith’, agus ciallaíonn 10 
‘muinín iomlán’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo.
(% — tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go bhfuil líon mór daoine i (Ár gCÚIRTE) réidh chun 
teorainn a chur lena n-úsáid fuinnimh chun teorainn a chur leis an athrú aeráide?)
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais Eorpaigh roinnt difríochtaí.  Le haghaidh sampla,
tá  difríochtaí  tábhachtacha  ann  maidir  le  deacrachtaí
airgeadais, cúrsaí fostaíochta nó teaghlaigh. 

● Is iad freagróirí idir 15-24 bliana d’aois (41 %) is dóchúla
go mbeidh líon mór muiníne acu ina dtír féin agus
tá siad réidh lena n-úsáid fuinnimh a theorannú. 

●  Is  iad  daoine  féinfhostaithe  nach  bhfuil  fostaithe  acu
agus atá ar scor (38 % araon) na daoine is dóchúla
a rá go bhfuil  siad muiníneach go bhfuil  líon mór
daoine ina dtír féin réidh lena n-úsáid fuinnimh a
laghdú,  go  háirithe  i  gcomparáid  le  daoine
dífhostaithe (30 %). 

● Dá laghad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is é is dóichí go mbeidh siad muiníneach go bhfuil
líon  mór  daoine  ina  dtír  féin  réidh  lena  n-úsáid
fuinnimh a  laghdú.  Mar  shampla,  tá  38 % de na
deacrachtaí is lú muiníneach, i gcomparáid le 31 %
a bhfuil na deacrachtaí is mó acu. 

●  Is  lú  seans  go  mbraithfidh  teaghlaigh  aonair  a  bhfuil
leanaí acu ná grúpaí eile go bhfuil líon mór daoine
ina  dtír  réidh  chun  teorainn  a  chur  lena  n-úsáid
fuinnimh chun teorainn a chur leis an athrú aeráide.
Mar shampla, deir teaghlaigh singile a bhfuil leanaí
acu  (22 %)  go  bhfuil  siad  ‘níos  mó  muiníne’,  i
gcomparáid  le  líon  mór  teaghlach  gan  leanaí
(26 %). 
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Iomlán ‘Níl an-
mhuinín’

Iomlán
‘Neamhmhuiníneach’

Iomlán
‘Neamhmhuiníneach’

Iomlán ‘An-
mhuiníneach’

Níl a fhios agat 

AE27 26 35 25 12 2

Inscne

Fear 26 35 26 12 1

Bean 24 37 25 12 2

Aois

15-24 22 35 28 13 2

25-39 28 35 26 10 1

40-54 27 34 26 12 1

55+ 26 36 24 12 2

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan leanaí 25 36 24 12 2

Teaghlaigh Aonair le leanaí 26 39 22 11 1

Ilteaghlaigh gan leanaí 25 36 26 11 2

Teaghlach ina bhfuil leanaí 27 34 26 12 1

Comhdhéanamh an teaghlaigh

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 25 38 22 12 3

4 25 35 27 12 1

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 32 34 20 11 3

Ó am go ham 27 36 25 11 1

Beagnach riamh/Ná 25 36 26 12 1

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 23 35 28 13 1

Neodrach 26 37 24 11 2

Iomlán ‘Diúltach’ 37 32 20 10 1

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 25 38 23 12 2

2a quintile 24 36 26 12 2

3ú ceintile 25 37 27 10 1

4ú quintile 27 34 27 12 0

5ú quintile 28 36 25 11 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 26 36 26 11 1

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 27 36 27 9 1

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 36 28 27 7 2

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 28 33 25 13 1

Féinfhostaithe le fostaithe 31 34 22 11 2

Dífhostaithe 32 36 21 9 1

Ar scor 24 35 25 13 3

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 23 37 23 14 3

Mac léinn 20 37 28 14 1

Eile 30 36 19 13 2

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON
FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 22 38 19 12 8

Tánaisteach 25 35 26 13 1

Post tánaisteach 26 36 25 12 1

Ollscoil na Banríona 26 36 26 11 1

Cé acu seo a leanas cur síos is fearr ar an réimse ina 
bhfuil tú

Cathair mhór 27 35 24 13 1

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 26 35 25 13 1

Baile nó cathair bheag 24 36 27 11 2

Sráidbhaile tíre 27 35 24 12 2

Feirm nó teach faoin tuath 26 35 21 17 1

QA5.2 Cé chomh muiníneach nó nach bhfuil tú faoi na ráitis seo maidir le laghdú ar úsáid fuinnimh? Bain úsáid as
scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘nach bhfuil muiníneach ar chor ar bith’, agus ciallaíonn 10 ‘muinín iomlán’. Léiríonn
na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo. Tríd is tríd, cé chomh muiníneach is atá tú go bhfuil líon
mór daoine i (Ár gCÚIRTE) réidh chun teorainn a chur lena n-úsáid fuinnimh chun teorainn a chur leis an
athrú aeráide? (% — AE)
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Is  iad  na  cúiseanna  eacnamaíocha  an  fachtóir  a
bhaineann  le  húsáid  fuinnimh a  laghdú  i  measc  na
bhfreagróirí. 

 

Is é airgead a shábháil  an príomhspreagtóir  chun úsáid
fuinnimh a laghdú, cé go bhfuil ról ag go leor ábhar imní
comhshaoil.24 Ar an iomlán,  deir  níos mó ná seisear as
gach  deichniúr  (62 %)  go  laghdódh  siad  a  n-úsáid
fuinnimh  go  príomha  nó  ar  chúiseanna  eacnamaíocha
amháin, agus dhéanfadh 36 % díobh sin go príomha nó ar
chúiseanna comhshaoil  amháin.  Deir beagnach ceathrar
as  gach  deichniúr  (37 %)  go  laghdódh  siad  a  n-úsáid
fuinnimh den chuid is mó ar chúiseanna eacnamaíocha,
chun  airgead  a  shábháil,  agus  go  pointe  áirithe  ar
chúiseanna comhshaoil chun cabhrú le dul i ngleic leis an
athrú aeráide. Laghdódh thart ar aon cheathrú (26 %) a
dtomhaltas fuinnimh ar chúiseanna comhshaoil den chuid
is  mó chun  dul  i  ngleic  leis  an  athrú  aeráide  agus,  go
pointe  áirithe  ar  chúiseanna  eacnamaíocha,  airgead  a
shábháil.  Laghdódh  an  ceathrú  cuid  (25 %)  tomhaltas
díreach  ar  chúiseanna  eacnamaíocha,  chun  airgead  a
shábháil. Laghdódh duine as gach deichniúr (10 %) úsáid
fuinnimh ar chúiseanna comhshaoil amháin chun cabhrú
le dul i ngleic leis an athrú aeráide. 

Tá trí thír ann ina ndeir freagróirí go minic go laghdóidh
siad  a  dtomhaltas  fuinnimh  ar  chúiseanna
eacnamaíocha amháin:  An  Bhulgáir  (47 %),  an  Laitvia
(40 %) agus an Liotuáin (37 %). I gcodarsnacht leis sin, is
ionann 12 % sa tSlóivéin  agus 13 % sa tSualainn agus
san Ísiltír. 

In 18 dtír, is dóichí go ndéarfadh freagróirí go laghdóidh
siad a n-úsáid fuinnimh den chuid is mó ar chúiseanna
eacnamaíocha,  airgead  a  shábháil,  agus  go  pointe

24 TÁ  TÚ  GUYS  WIZARDS!  Ag  smaoineamh  ar  an
bpríomhchúis  go  laghdódh  tú  d’úsáid  fuinnimh,  cé  acu  is
fearr a fhreagraíonn do do chás féin? Laghdódh tú d’úsáid
fuinnimh: 

áirithe ar chúiseanna comhshaoil chun cabhrú le dul i
ngleic  leis  an  athrú  aeráide.  Is  sa  Ghréig  (50 %),  sa
Phortaingéil (47 %) agus sa tSlóvaic (44 %) is mó atá an
tuairim  sin.  I  gcodarsnacht  leis  sin,  tugann  31 %  sa
tSualainn agus in Éirinn an chúis sin. 

Is iad an tSualainn, an Ísiltír (39 %) agus an Danmhairg
(36 %) na tíortha sin amháin arb iad an freagra is coitianta
iontu  a  laghdódh  an  tomhaltas  ar  chúiseanna
comhshaoil den chuid is mó agus, go pointe áirithe, ar
chúiseanna eacnamaíocha. Ag an taobh eile den scála,
thug 12 % sa Bhulgáir agus 15 % san Eastóin, sa Laitvia
agus sa Pholainn an chúis sin. 

I 15 thír, deir ar a laghad duine as gach deichniúr freagróirí
go  laghdódh  siad  a  n-úsáid  fuinnimh  ar  chúiseanna
comhshaoil amháin, agus na leibhéil is airde sa tSualainn
(16 %), sa Danmhairg (14 %) agus sa tSlóivéin (13 %). 

Ag féachaint d’fhorléargas níos leithne, léirítear gurb iad
na  cúiseanna  eacnamaíocha,  i  24  thír,  an
príomhchomaoin nó an t-aon bhreithniú a dhéantar maidir
le  húsáid  fuinnimh  a  laghdú,  os  a  choinne  sin,  is  iad
cúiseanna  comhshaoil  an  príomhchomaoin  nó  an  t-aon
chomaoin amháin sa tSualainn, sa Danmhairg agus san
Ísiltír. 
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Ceann ar bith — Ní 
laghdódh tú d’úsáid 

fuinnimh 
(SPONTANEOUS)

1Eile 
(SPONTANEOUS)

0

Ar chúiseanna 
comhshaoil, chun 

cabhrú le dul i ngleic 
leis an athrú aeráide

10

Den chuid is mó ar 
chúiseanna comhshaoil 

chun cabhrú le dul i ngleic 
leis an athrú aeráide, agus 

go pointe áirithe ar 
chúiseanna 

eacnamaíocha, chun 
airgead a shábháil

26

Níl a fhios agat
1

Ar chúiseanna 
eacnamaíocha, airgead 

a shábháil
25

Den chuid is mó ar chúiseanna 
eacnamaíocha, airgead a 

shábháil, agus go pointe áirithe ar 
chúiseanna comhshaoil chun 

cabhrú le dul i ngleic leis an athrú 
aeráide

37

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

TÁ TÚ GUYS WIZARDS! Ag smaoineamh ar an bpríomhchúis go laghdódh tú 
d’úsáid fuinnimh, cé acu is fearr a fhreagraíonn do do chás féin? Laghdódh tú 
d’úsáid fuinnimh: 
(% — AE27)
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San  anailís  shochdhéimeagrafach ar  leibhéal  an
Aontais, tugtar chun suntais gurb iad freagróirí níos óige,
iad siúd a bhfuil  ardleibhéal  oideachais  acu,  iad siúd  a
bhfuil níos lú deacrachtaí airgeadais acu, agus iad siúd a
bhfuil dearcadh dearfach acu ar an Aontas, na freagróirí is
dóichí a lua, den chuid is mó nó amháin, ar chúiseanna
comhshaoil chun tomhaltas fuinnimh a laghdú. Go mion: 

● An duine is óige an freagróir, is é is dóichí go luafaidh
siad cúiseanna comhshaoil  mar  phríomhchúis  nó
mar  an  t-aon  chúis  amháin.  Mar  shampla,
laghdódh 31 % díobh siúd idir 15-24 bliana d’aois
an tomhaltas ar chúiseanna comhshaoil den chuid
is  mó  ach  go  pointe  áirithe  ar  chúiseanna
eacnamaíocha,  i  gcomparáid  le  24 % díobh  siúd
atá 55+ d’aois. Ina theannta sin, is é an duine is
sine an freagróir, is dóchúla nach luafaidh siad ach
cúiseanna eacnamaíocha amháin. 

●  Dá  airde  leibhéal  oideachais  na  bhfreagróirí,  is  é  is
dóichí go luafaidh siad cúiseanna comhshaoil mar
na  príomhchúiseanna  nó  mar  na  cúiseanna
amháin, agus is lú an seans nach luafaidh siad ach
cúiseanna  eacnamaíocha  amháin.  Mar  shampla,
deir  36 % díobh siúd a bhfuil  leibhéal  oideachais
ollscoile acu go laghdóidh siad a n-úsáid fuinnimh
ar  chúiseanna  comhshaoil  den  chuid  is  mó,  i
gcomparáid  le  11 % díobh  siúd  a  bhfuil  leibhéal
oideachais acu faoi bhun an mheánoideachais. 

● Dá laghad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is  é  is  dóichí  go  luafaidh  siad  cúiseanna
comhshaoil  mar  phríomhchúis  nó  mar  an  t-aon
chúis  amháin  le  tomhaltas  a  laghdú,  agus  is  lú
seans  nach  luafar  leo  ach  cúiseanna
eacnamaíocha. Mar shampla, laghdódh 22 % nach
raibh  deacrachtaí  acu  riamh  nó  beagnach  riamh
riamh an tomhaltas ar chúiseanna eacnamaíocha

amháin,  i  gcomparáid  le  40 %  a  mbíonn
deacrachtaí acu an chuid is mó den am. 

● An t-ioncam indiúscartha is mó atá ag freagróir, is é is
dóichí go luafaidh siad cúiseanna comhshaoil mar
phríomhchúis  nó  mar  an  t-aon  chúis  amháin  le
tomhaltas a laghdú. Mar shampla, luaigh 47 % sa
5ú quintile cúiseanna comhshaoil den chuid is mó
nó amháin i gcomparáid le 30 % sa 1d ceathairíl. 

● Iad siúd a bhfuil dearcadh dearfach acu maidir leis an
Aontas,  is  dóchúla  i  bhfad  go  luafaidh  siad
cúiseanna  comhshaoil  (31 %)  den  chuid  is  mó
agus  gur  lú  an  seans  go  luaidís  cúiseanna
nlyeacnamaíocha  (20 %)  ná  iad  siúd  a  bhfuil
dearcadh  diúltach  acu  (20 %  agus  36 %,  faoi
seach). 
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Ar chúiseanna eacnamaíocha, airgead a shábháil
Den chuid is mó ar chúiseanna comhshaoil chun cabhrú le dul i ngleic leis an athrú 

aeráide, agus go pointe áirithe ar chúiseanna eacnamaíocha, chun airgead a 
shábháil

Eile (SPONTANEOUS)
Níl a fhios agat

Den chuid is mó ar chúiseanna eacnamaíocha, airgead a shábháil, 
agus go pointe áirithe ar chúiseanna comhshaoil chun 
cabhrú le dul i ngleic leis an athrú aeráide

Ar chúiseanna comhshaoil, chun cabhrú le dul i ngleic leis an athrú 
aeráide

Ceann ar bith — Ní laghdódh tú d’úsáid fuinnimh 
(SPONTANEOUS)

TÁ TÚ GUYS WIZARDS! Ag smaoineamh ar an bpríomhchúis go laghdódh tú d’úsáid fuinnimh, cé acu is 
fearr a fhreagraíonn do do chás féin? Laghdódh tú d’úsáid fuinnimh:
(%)
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Ar chúiseanna 
eacnamaíocha
, airgead a 
shábháil

Den chuid is mó ar 
chúiseanna 
eacnamaíocha, airgead a 
shábháil, agus go pointe 
áirithe ar chúiseanna 
comhshaoil chun cabhrú 
le dul i ngleic leis an athrú 
aeráide

Den chuid is mó ar 
chúiseanna 
comhshaoil chun 
cabhrú le dul i ngleic 
leis an athrú aeráide, 
agus go pointe áirithe 
ar chúiseanna 
eacnamaíocha, chun 
airgead a shábháil

Ar chúiseanna 
comhshaoil, chun 
cabhrú le dul i 
ngleic leis an athrú 
aeráide 

Eile (SPONTANEOUS) 

Ceann ar bith — Ní 
laghdódh tú d’úsáid 
fuinnimh 
(SPONTANEOUS)

Den chuid is 
mó ar 
chúiseanna 
eacnamaíocha 

Den chuid is mó 
ar chúiseanna 
comhshaoil 

Níl a 
fhios agat

AE27 25 37 26 10 0 1 62 36 1

Inscne

Fear 26 36 26 10 0 1 62 36 1

Bean 25 37 27 9 0 1 62 36 1

Aois

15-24 18 34 31 15 0 1 52 46 1

25-39 22 39 29 9 0 1 61 38 0

40-54 24 39 26 10 0 1 63 36 0

55+ 30 34 24 10 0 1 64 34 1

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan 
leanaí 

27 34 26 11 0 1 61 37 1

Teaghlaigh Aonair le 
leanaí 

27 39 25 8 0 0 66 33 1

Ilteaghlaigh gan leanaí 26 36 27 9 0 1 62 36 1

Teaghlach ina bhfuil 
leanaí 

23 40 26 10 0 1 63 36 0

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 40 36 16 6 0 1 76 22 1

Ó am go ham 30 38 22 8 0 1 68 30 1

Beagnach riamh/Ná 22 36 29 11 0 1 58 40 1

Íomhá an Aontais 
Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 20 38 31 11 0 0 58 42 0

Neodrach 28 36 24 10 0 1 64 34 1

Iomlán ‘Diúltach’ 36 33 20 8 1 1 69 28 1

Ioncam indiúscartha 
iomlán — ceintile

1 quintile 36 32 22 8 0 1 68 30 1

2a quintile 27 39 24 8 0 1 66 32 1

3ú ceintile 24 39 27 9 0 1 63 36 0

4ú quintile 22 39 29 9 0 1 61 38 0

5ú quintile 16 36 32 15 0 1 52 47 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh 
oscailte críochnaithe 

23 40 28 9 0 0 63 37 0

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

23 38 28 10 0 0 61 38 1

Fostaithe le 
gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne

23 30 38 7 1 1 53 45 0

Daoine féinfhostaithe 
gan fhostaithe 

19 39 29 11 0 1 58 40 1

Féinfhostaithe le 
fostaithe 

20 34 31 11 0 2 54 42 2

Dífhostaithe 32 37 19 10 0 1 69 29 1

Ar scor 31 34 23 10 0 1 65 33 1

Ag tabhairt aire don 
bhaile, 
neamhghníomhach 

35 34 22 6 0 1 69 28 2

Mac léinn 17 32 33 16 0 1 49 49 1

Eile 29 36 18 13 0 4 65 31 0

Cén leibhéal oideachais
is airde a chríochnaigh 
tú? (AON FHREAGRA 
AMHÁIN)

Faoi bhun an dara 
leibhéal 

42 35 11 7 1 2 77 18 2

Tánaisteach 29 37 24 9 0 1 66 33 0

Post tánaisteach 19 38 30 12 0 1 57 42 0

Ollscoil na Banríona 15 35 36 13 0 1 50 49 0

Cé acu díobh seo a 
leanas is fearr a 
chuireann síos ar an 
gceantar ina gcónaíonn 
tú?

Cathair mhór 23 37 29 10 0 1 60 39 0

Bruachbhailte nó imeall 
cathrach mór 

20 39 29 10 0 1 59 39 1

Baile nó cathair bheag 26 37 25 10 0 1 63 35 1

Sráidbhaile tíre 29 34 25 9 0 2 63 34 1

Feirm nó teach faoin 
tuath 

30 36 25 8 0 0 66 33 1

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. Laghdódh tú
d’úsáid fuinnimh: (% — AE)
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Níl  tromlach  (64 %)  na  bhfreagróirí  toilteanach
praghsanna fuinnimh níos airde a íoc chun dlús a chur leis
an  aistriú  glas.25 Níl  beagnach  leath  (46 %)  toilteanach
toisc nach féidir leo níos mó a íoc, cé nach bhfuil 18 %
acu  toilteanach  ach  d’fhéadfadh  sé  go  mbeadh  sé
d’acmhainn  acu é  a  íoc.  Bheadh beagán os  cionn  aon
trian (34 %) sásta níos mó a íoc: D’íocfadh 21 % suas le
10 % níos mó, d’íocfadh 8 % suas le 20 % níos mó, 3 %
suas le 30 % níos mó, agus 2 % a d’íocfadh sé 

méaduithe níos mó ná 30 % ar phá. 

Níl  ach  ceithre  thír  ann  ina  mbeadh  tromlach  na
bhfreagróirí toilteanach praghsanna fuinnimh níos airde a
íoc  chun  dlús  a  chur  leis  an  aistriú  glas:  an  Ísiltír,  an
tSualainn (56 % araon), an Danmhairg (54 %) agus Málta
(49 %  vs  47 %  uimh).  I  gcodarsnacht  leis  sin,  bheadh
14 %  sa  Bhulgáir  agus  sa  Phortaingéil  agus  23 %  sa
Pholainn sásta níos mó a íoc. 

I  ngach  tír  seachas  an  Rómáin,  bheadh  níos  mó  ná
freagróir  amháin  as  gach  deichniúr  toilteanach  suas  le
10 % níos mó a íoc, leis an tacaíocht is mó a thugtar dó
sin sa tSlóivéin (31 %), sa Danmhairg agus sa Ghearmáin
(30 % araon). 

I naoi dtír, bheadh duine amháin as gach deichniúr ar a
laghad toilteanach  suas le 20 % níos mó a íoc, agus is
amhlaidh atá go háirithe san Ísiltír  (18 %),  sa tSualainn
(17 %) agus sa Danmhairg (16 %). Is é Málta (10 %) an t-
aon tír ina mbeadh duine as gach deichniúr ar a laghad
toilteanach  suas le  30 % níos mó a  íoc as  fuinneamh
chun dlús a chur  leis  an aistriú  glas,  agus gurb iad na
tíortha sin sa Rómáin (5 %) na tíortha is dóichí a bheidh
toilteanach méaduithe 30 % nó níos mó a íoc. 

I ngach tír seachas an Ísiltír agus an tSualainn, is dóchúla
nach mbeidh freagróirí toilteanach íoc as toisc nach féidir
leo í a íoc seachas a bheith toilteanach ach níos mó a íoc.
Is iad an Bhulgáir na tíortha ina bhfuil an bhearna is mó
idir iad siúd nach bhfuil  toilteanach, toisc nach bhfuil  sé
d’acmhainn acu níos mó a íoc nó a bhfuil sé d’acmhainn
acu níos mó a íoc, ná an Bhulgáir (70 % nach bhfuil sásta
í  a  íoc  agus  nach  bhfuil  sé  d’acmhainn  acu  í  a  íoc  i
gcomparáid le 13 %), an Phortaingéil (69 % vs 13 %) agus
an Chipir (57 % agus 5 %). 

25 TÁ SÉ 18. An mbeifeá toilteanach praghsanna fuinnimh níos
airde a íoc dá gcuideodh sé sin le dlús a chur leis an aistriú
glas? 
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Níl a fhios 
agat

2
Nó cliceáil anseo: 

WEB — (Scrollaigh 
síos beagán a 

fheiceáil ar an gCód 
leabú)

18

Nó cliceáil anseo: WEB 
— (Scrollaigh síos 

beagán a fheiceáil ar an 
gCód leabú)

46

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

Tá, os cionn 
30 % níos mó

2

Tá, suas go dtí 
30 % níos mó

3

Tá, suas go dtí 
20 % níos mó

8

Tá, suas go 
dtí 10 % 
níos mó

21

QA18 An mbeifeá sásta praghsanna fuinnimh níos 
airde a íoc dá gcuideodh sé sin le dlús a chur leis 
an aistriú glas?
(% — AE27)

Tá, suas go dtí 10 % níos mó

Tá, os cionn 30 % níos mó

Níl a fhios agat

Tá, suas go dtí 20 % níos mó
Nó cliceáil anseo: WEB — (Scrollaigh 
síos beagán a fheiceáil ar an gCód 
leabú)

Tá, suas go dtí 30 % níos mó
Nó cliceáil anseo: WEB — (Scrollaigh síos 
beagán a fheiceáil ar an gCód leabú)

QA18 An mbeifeá sásta praghas fuinnimh níos airde a íoc dá gcuideodh sé sin le dlús a chur leis an aistriú 
glas?
(%)
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais nach bhfuil ach mionlach i bhformhór na ngrúpaí
toilteanach  praghsanna  fuinnimh  níos  airde  a  íoc  chun
dlús  a  chur  leis  an  aistriú  glas,  ach  go  bhfuil  roinnt
difríochtaí  suimiúla  ann,  go háirithe maidir  le fostaíocht,
uirbiú, nó dearcadh an Aontais. 

● Níos óige an freagróir,  is  é  is  dóichí  go mbeidh siad
sásta níos mó a íoc: Deir 39 % de dhaoine idir 15-
24  bliana  d’aois  go  bhfuil  siad,  i  gcomparáid  le
30 % díobh siúd atá 55+ bliana d’aois. 

●  Is  dóichí  go  mbeidh  freagróirí  a  bhfuil  ardleibhéal
oideachais  acu  toilteanach  praghsanna  fuinnimh
níos airde a íoc chun dlús a chur  leis  an aistriú
glas.  Mar  shampla,  deir  29 % de na  freagróirí  a
bhfuil  leibhéal  ollscoile  acu  go  bhfuil  siad
toilteanach praghsanna fuinnimh níos airde a íoc, i
gcomparáid  le  10 % díobh  siúd  a  bhfuil  leibhéal
oideachais acu faoi bhun an mheánoideachais. 

● Dá laghad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is mó an seans go mbeidh siad sásta níos mó a
íoc: Tá 39 % de na deacrachtaí is lú toilteanach, i
gcomparáid  le  15 %  díobh  siúd  a  bhfuil  na
deacrachtaí is mó acu. 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is é is
dóichí  go  mbeidh  siad  sásta  níos  mó  a  íoc:  Tá
52 % sa  5ú  quintile  toilteanach,  i  gcomparáid  le
23 % sa chéad quintile. 

●  Is  mó  an  seans  go  mbeidh  daoine  féinfhostaithe  le
fostaithe (47 %) sásta níos mó a íoc — go háirithe i
gcomparáid le daoine tí (17 %). 

●  Is  dóichí  go  mbeidh  freagróirí  a  bhfuil  cónaí  orthu  i
mbailte móra (40 %) sásta níos mó a íoc ná iad
siúd  i  mbailte  beaga/meánmhéide  (32 %)  nó  i
sráidbhailte tuaithe (27 %). 

● Iad siúd a bhfuil  dearcadh dearfach acu maidir  le AE
(41 %) is dóchúla go mbeidh siad toilteanach níos
mó a íoc ná iad siúd a bhfuil dearcadh diúltach acu
(20 %). 
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Tá, suas 
go dtí 
10 % níos
mó

Tá, suas 
go dtí 
20 % níos
mó

Tá, suas 
go dtí 
30 % níos
mó

Tá, os 
cionn 
30 % níos
mó

Nó cliceáil 
anseo: WEB —
(Scrollaigh síos
beagán a 
fheiceáil ar an 
gCód leabú)

Nó cliceáil 
anseo: WEB —
(Scrollaigh síos
beagán a 
fheiceáil ar an 
gCód leabú)

Iomlán 
‘Tá’

Iomlán 
‘Níl’

Níl a 
fhios agat

AE27 21 8 3 2 46 18 34 64 2

Inscne

Fear 21 9 3 2 42 21 35 63 2

Bean 21 7 3 1 51 16 32 67 1

Aois

15-24 25 9 3 2 43 13 39 56 5

25-39 22 9 4 2 44 18 37 62 1

40-54 20 8 3 2 46 20 33 66 1

55+ 19 7 3 1 49 20 30 69 1

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 9 3 2 1 74 11 15 85 0

Ó am go ham 16 4 3 2 59 15 25 74 1

Beagnach riamh/Ná 24 10 3 2 38 21 39 59 2

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 26 10 4 1 40 17 41 57 2

Neodrach 18 7 3 2 51 18 30 69 1

Iomlán ‘Diúltach’ 12 4 2 2 53 26 20 79 1

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 15 5 2 1 64 12 23 76 1

2a quintile 19 7 3 2 53 15 31 68 1

3ú ceintile 23 8 2 2 45 19 35 64 1

4ú quintile 25 11 5 2 35 21 43 56 1

5ú quintile 28 15 6 3 25 22 52 47 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

23 9 3 2 42 20 37 62 1

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 18 10 5 1 52 13 34 65 1

Fostaithe le gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne 

8 11 7 10 48 15 36 63 1

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 21 7 5 3 38 24 36 62 2

Féinfhostaithe le fostaithe 27 7 6 7 23 28 47 51 2

Dífhostaithe 15 4 1 2 64 14 22 78 0

Ar scor 19 7 3 1 50 19 30 69 1

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

11 4 1 1 65 16 17 81 2

Mac léinn 28 10 2 2 39 13 42 52 6

Eile 14 0 6 1 63 16 21 79 0

Cén leibhéal oideachais is airde a 
chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA 
AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 10 2 1 0 69 15 13 84 3

Tánaisteach 18 6 2 2 52 18 28 70 2

Post tánaisteach 24 8 3 2 41 21 37 62 1

Ollscoil na Banríona 29 14 6 3 27 20 52 47 1

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a 
dhéanann cur síos ar an gceantar ina 
gcónaíonn tú?

Cathair mhór 24 10 4 2 41 17 40 58 2

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 25 10 4 1 39 19 40 58 2

Baile nó cathair bheag 20 7 3 2 47 19 32 66 2

Sráidbhaile tíre 16 6 2 2 54 19 26 73 1

Feirm nó teach faoin tuath 16 7 1 3 48 24 27 72 1

QA18An mbeifeá sásta praghsanna fuinnimh níos airde a íoc dá gcuideodh sé sin le dlús a chur leis an aistriú glas?
(% — AE)
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Measann leath na bhfreagróirí gur cheart go méadódh
an 50 % is saibhre a n-iarrachtaí chun úsáid fuinnimh
a laghdú. 

Measann formhór na bhfreagróirí  san Aontas gur cheart
do dhaoine níos saibhre, go háirithe, níos mó iarrachtaí a
dhéanamh  chun  a  dtomhaltas  fuinnimh  a  laghdú.26

Ceapann  leath  (50 %)  gur  cheart  don  50 %  is  saibhre
iarracht  níos mó a dhéanamh,  agus ceapann 25 % gur
cheart  don  20 % is  saibhre  iarracht  a  dhéanamh,  agus
ceapann  12 %  gur  cheart  go  ndéanfadh  an  10 %  is
saibhre iarracht níos mó. Measann thart ar dhuine as gach
deichniúr  (9 %)  gur  chóir  do  gach  duine  níos  mó  a
dhéanamh beag beann ar a saibhreas. 

I 27 dtír, is minic a deir freagróirí gur cheart don 50 % is
saibhre den  daonra  ina  dtír  féin  níos  mó  iarrachtaí  a
dhéanamh chun a dtomhaltas fuinnimh a laghdú, cé go
bhfuil  cionmhaireachtaí  idir  62 %  sa  Chipir,  61 %  sa
Spáinn agus 60 % san Ísiltír agus sa tSualainn go 29 %
san Eastóin, 35 % sa Bhulgáir agus 41 % sa Phortaingéil. 

Sa Pholainn (41 %),  sa Rómáin (37 %) agus san Ostair
(32 %), is minic a deir freagróirí gur cheart go mbeadh an
20 % is saibhre ag déanamh níos mó, agus luaitear an
rogha seo go forleathan freisin sa Chróit (33 %), sa Ghréig
(32 %), sa tSlóvaic (31 %) agus sa Bhulgáir (30 %). Ar an
iomlán,  ceapann níos mó ná duine as gach deichniúr  i
ngach  tír  gur  chóir  go  mbeadh  an  20 % is  saibhre  ag
déanamh níos mó. 

I  19  dtír,  síleann duine  amháin  as  gach deichniúr  ar  a
laghad  gur  cheart  don  10 %  is  saibhre iarrachtaí  a
dhéanamh chun a dtomhaltas fuinnimh a laghdú, agus na
leibhéil is airde le feiceáil sa Pholainn (23 %), san Ostair
(22 %) agus sa Rómáin (19 %). 

In  11 thír,  deir  duine as gach deichniúr  freagróirí  go
spontáineach  gur  cheart  go  mbeadh  níos  mó  á
dhéanamh ag gach duine beag beann ar an saibhreas,
agus na leibhéil is airde le feiceáil sa Phortaingéil (23 %),
san Eastóin (21 %) agus sa Liotuáin (17 %). 

26 BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. Which of the following group
of the population in (OUR COUNTRY) an gcreideann tú gur
chóir níos mó iarrachtaí a dhéanamh go háirithe chun a n-
ídiú fuinnimh a laghdú? 

Is  beag  difríocht  atá  idir  grúpaí  san  anailís
shochdhéimeagrafach ar leibhéal an Aontais.  Is é an
rud is suntasaí ná go n-aontaíonn an freagróir is óige, is é
sin  an  20 %  is  saibhre  ina  dtír  féin,  gur  cheart  go
ndéanfadh an 20 % is saibhre ina dtír níos mó iarrachtaí
chun a dtomhaltas fuinnimh a laghdú: Creideann 30 % de
dhaoine  idir  15–24  bliana  d’aois  ar  an  mbealach  sin,  i
gcomparáid le  22 % díobh siúd atá 55 bliana d’aois  nó

níos  sine.  Ina  theannta  sin,  is  iad  freagróirí  a  bhfuil
meánleibhéal  oideachais  acu  (27 %)  na  freagróirí  is
dóchúla  a  cheapann  gur  cheart  don  20 %  is  saibhre
iarracht  níos mó a dhéanamh chun a gcuid  fuinnimh a
laghdú,  i  gcomparáid  le  18 %  díobh  siúd  ag  a  bhfuil
leibhéal níos ísle ná leibhéal meánscoile nó 21 % díobh
siúd a bhfuil leibhéal iar-mheánscoile acu. Is fiú a thabhairt
faoi deara nach bhfuil mórán difríochta sa tuairim i ngrúpaí
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Níl a fhios 
agat

3

Níor cheart do gach 
grúpa níos mó a 
dhéanamh, beag 

beann ar a saibhreas 
(SPONTANEOUS)

9

Grúpaí eile 
(SPONTANEOUS)

1
An 50 % is 
saibhre den 
daonra i (ÁR 
COUNTRY)

50

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

An 10 % is 
saibhre den 
daonra i (ÁR 
COUNTRY)

12

An 20 % is 
saibhre den 
daonra i (ÁR 
COUNTRY)

25

QA7 Cé acu de na grúpaí seo a leanas den daonra i 
(ÁIRT AONTAIS) a chreideann tú ba chóir a dhéanamh 
go háirithe níos mó iarrachtaí a laghdú a n-ídiú 
fuinnimh? (% — AE27)

An 10 % is saibhre den 
daonra i (ÁR COUNTRY)

An 20 % is saibhre den 
daonra i (ÁR COUNTRY)

An 50 % is saibhre den 
daonra i (ÁR COUNTRY)

Grúpa 
eile

Gan aon ghrúpa go háirithe/Ba cheart do gach 
grúpa níos mó a dhéanamh, beag beann ar a 
saibhreas (SPONTANEOUS)

Níl a 
fhios 
agat

BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. Which of the following group of the population in (OUR COUNTRY) an gcreideann 
tú gur chóir níos mó iarrachtaí a dhéanamh go háirithe chun a n-ídiú fuinnimh a laghdú? (%)
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ioncaim, cé go bhfuil an cheist ceangailte leis an difreáil
shochdhéimeagrafach seo. 
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An 10 % is
saibhre den
daonra i (ÁR
COUNTRY) 

An 20 % is
saibhre den
daonra i (ÁR
COUNTRY) 

An 50 % is
saibhre den
daonra i (ÁR
COUNTRY) 

Grúpaí eile 

Níor cheart do gach
grúpa níos mó a
dhéanamh, beag

beann ar a
saibhreas

(SPONTANEOUS)

Níl a fhios agat

AE27 12 25 50 1 9 3

Inscne

Fear 13 26 49 0 9 3

Bean 12 25 51 0 9 3

Aois

15-24 12 30 48 0 7 3

25-39 13 29 48 0 8 2

40-54 11 25 52 1 9 2

55+ 13 22 50 1 10 4

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 14 23 53 0 7 3

Ó am go ham 13 28 47 1 8 3

Beagnach riamh/Ná 12 24 51 0 10 3

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 12 25 51 0 10 2

Neodrach 11 26 50 0 9 4

Iomlán ‘Diúltach’ 15 23 49 1 9 3

Ioncam indiúscartha iomlán — 
ceintile

1 quintile 9 24 54 1 7 5

2a quintile 13 25 52 1 7 2

3ú ceintile 12 27 50 1 8 2

4ú quintile 13 29 49 0 7 2

5ú quintile 12 26 51 0 10 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe

13 27 49 0 9 2

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach

11 29 50 1 7 2

Fostaithe le gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne

5 40 43 0 6 6

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 11 25 51 0 11 2

Féinfhostaithe le fostaithe 10 26 47 2 15 0

Dífhostaithe 11 20 57 0 8 4

Ar scor 13 22 50 0 10 5

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach

11 22 51 0 10 6

Mac léinn 10 32 47 0 8 3

Eile 5 19 41 0 34 1

Cén leibhéal oideachais is airde a 
chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA 
AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 12 18 48 0 12 10

Tánaisteach 12 27 49 0 9 3

Post tánaisteach 12 21 54 1 10 2

Ollscoil na Banríona 13 24 52 0 10 1

Cé acu seo a leanas is fearr cur síos 
ar an limistéar ina bhfuil cónaí ort

Cathair mhór 12 27 48 0 10 3

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 12 23 50 0 12 3

Baile nó cathair bheag 10 25 52 1 9 3

Sráidbhaile tíre 16 25 47 0 8 4

Feirm nó teach faoin tuath 14 22 54 0 7 3

QA7 Cé acu de na grúpaí seo a leanas den daonra i (ÁIRT AONTAIS) a chreideann tú ba chóir a dhéanamh go
háirithe níos mó iarrachtaí a laghdú a n-ídiú fuinnimh? (% — AE)
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Measann  formhór  na  bhfreagróirí  go  bhfuil  a
dtomhaltas fuinnimh níos ísle ná tomhaltas fuinnimh
daoine eile. 

Measann formhór na bhfreagróirí  go bhfuil  a dtomhaltas
fuinnimh  níos  ísle  ná  daoine  eile  ina  dtír  féin.27 Deir
beagnach  a  leath  (49 %)  go  bhfuil  sé  ‘níos  ísle’  i
gcomparáid, agus measann 21 % go bhfuil a dtomhaltas
‘an-íseal’  i  gcomparáid  le  daoine  eile  ina  dtír  féin.  Deir
beagnach  aon  cheathrú  (23 %)  go  bhfuil  a  dtomhaltas
sách ard i gcomparáid leis sin, agus deir 5 % go bhfuil sé
an-ard. Níl ach 2 % in ann freagra a thabhairt. 

Cé is  moite  den Iodáil,  is  minic  a  dhéanann freagróirí  i
ngach tír cur síos ar a dtomhaltas fuinnimh a bheith ‘níos
ísle’ i gcomparáid le tomhaltas fuinnimh eile ina dtír féin.
Tá  cionmhaireachtaí  idir  60 %  sa  tSeicia,  57 %  sa
Ghearmáin agus 55 % sa Spáinn go 40 % san Ostair agus
41 % sa tSlóivéin agus sa Rómáin. 

Is í an Iodáil (42 %) an t-aon tír ina measann tromlach na
dtíortha  ina  bhfuil  a  dtomhaltas  fuinnimh  ‘níos  airde’  i
gcomparáid le tíortha eile ina dtír  féin,  cé go gcuireann
36 % sa Rómáin, 33 % i Málta agus 30 % sa Chróit iad
féin sa chatagóir sin freisin. I gcodarsnacht leis sin, chuir
11 % sa tSeicia, 14 % san Eastóin agus 15 % sa tSlóivéin
agus sa Ghearmáin iad féin sa chatagóir seo freisin. 

I 16 thír,  measann duine as gach cúigear freagróirí ar a
laghad  go  bhfuil  a  dtomhaltas  fuinnimh  ‘an-íseal’  i
gcomparáid  le  tíortha  eile  ina  dtír  féin,  agus  is  iad
freagróirí san Eastóin (40 %), sa tSlóivéin (39 %) agus san
Fhionlainn (33 %) na cinn is dóichí a deir sé sin. Ag an
taobh  eile  den  scála,  mheas  9 %  san  Iodáil,  13 %  sa
Pholainn agus 14 % i Málta agus sa Rómáin go bhfuil a n-
úsáid ‘an -íseal’ freisin.

27 TÁ  SÉ  ALLAH  A  HEALS.  Labhraímid  anois  faoi  d’ídiú
fuinnimh. Cén chaoi a gcuireann d’ídiú fuinnimh i gcomparáid
le tomhaltas fuinnimh daoine eile i (ÁR CÚIRTEACH)? Bain
úsáid as scála ó 1 go 10, áit  a  gciallaíonn 1 ‘i  measc na
ndaoine is ísle i gcomparáid le daoine eile i (Ár CÚIRTE)’,
agus ciallaíonn 10 ‘i measc na ndaoine is airde i gcomparáid
le  daoine  eile  i  (ÁR  AN  CHOMHAIRLE)’.  Léiríonn  na
huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo. 

Is í an Pholainn (14 %) an t-aon tír ina ndéanann duine as
gach  deichniúr  ar  a  laghad  cur  síos  ar  a  dtomhaltas
fuinnimh mar ‘an-ard’ i gcomparáid le tíortha eile ina dtír
féin. 

Léiríonn dearcadh níos leithne ar na torthaí sin go bhfuil
an céatadán is airde freagróirí ag an tSeicia, an Eastóin,
an Ghearmáin, an Liotuáin agus an tSlóivéin a mheasann
go bhfuil a dtomhaltas fuinnimh níos ísle ná a chéile ina
dtír féin. Os a choinne sin, is iad na freagróirí san Iodáil,
sa  Rómáin,  sa  Pholainn  agus  i  Málta  na  freagróirí  is
dóchúla a mheas go bhfuil a dtomhaltas níos airde ná a
chéile ina dtír féin. ‘an-íseal’. 
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TÁ SÉ ALLAH A HEALS.  Labhraímid  anois  faoi  d’ídiú  fuinnimh.
Cén chaoi a gcuireann d’ídiú fuinnimh i gcomparáid le tomhaltas
fuinnimh daoine eile i (ÁR CÚIRTEACH)? Bain úsáid as scála ó 1
go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘i measc na ndaoine is ísle i gcomparáid
le  daoine  eile  i  (Ár  CÚIRTE)’,  agus  ciallaíonn  10  ‘i  measc  na
ndaoine  is  airde  i  gcomparáid  le  daoine  eile  i  (ÁR  AN
CHOMHAIRLE)’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir
an dá phost seo. (% — AE27)

Níl a fhios 
agat

2
Diúltú 

(SPONTANEO
US)

0Iomlán ‘An-
íseal (1+ 2+ 3)’

21

Iomlán 
‘Tuilleadh 

íseal (4+ 5)’
49

Iomlán ‘An-ard 
(8+ 9+ 10)’

5

Iomlán 
‘Níos airde 

(6+ 7)’
23

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)
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Léiríonn  torthaí  ón  anailís  shochdhéimeagrafach  ar
leibhéal an AE gurb iad na freagróirí is dóchúla, i ngach
grúpa, a n-úsáid a mheas mar ‘níos ísle’ i gcomparáid le
daoine  eile.  Mar  sin  féin,  léiríonn  sé  roinnt  difríochtaí
suimiúla  iontu  siúd  a  fhreagraíonn  ‘an-íseal’  nó  ‘níos
airde’: 

●  Freagróirí  atá  55+  bliana  d’aois,  is  dóchúla  go
ndéanfaidh  siad  a  dtomhaltas  a  mheas mar  ‘an-
íseal’ (27 %) agus is lú seans go ráthóidh siad é
mar  ‘níos  airde’  (18 %)  i  gcomparáid  le
haoisghrúpaí eile. 

●  Is  dóchúla  go  ndéanfadh  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal
oideachais  acu  faoi  bhun  an  mheánoideachais
30 %) ná aon ghrúpa eile a dtomhaltas a mheas
mar ‘an-íseal’. Mar shampla, deir 30 % díobh siúd
a  bhfuil  leibhéal  oideachais  acu  faoi  bhun  an
mheánoideachais go bhfuil a n-úsáid fuinnimh ‘an-
íseal’,  i  gcomparáid  le  20 % díobh  siúd  a  bhfuil
leibhéal ollscoile acu. 

● Is mó seans go ndéarfadh daoine atá ar scor (28 %)
agus  daoine  dífhostaithe  (27 %)  ná  grúpaí
fostaíochta eile go bhfuil a dtomhaltas ‘an-íseal’. Is
iad freagróirí atá fostaithe i ngníomhaireacht oibre
sealadaí/ardán  ar  líne  (34 %)  na  freagróirí  is
dóchúla a rá go bhfuil a dtomhaltas ‘níos airde’. 

● Is dóchúla go ndéanfaidh freagróirí a bhfuil cónaí orthu i
dteaghlaigh  a  bhfuil  leanaí  acu  a  dtomhaltas  a
mheas  mar  ‘níos  airde’  (30 %)  agus  gur  lú  an
seans go ndéanfaidh siad é a mheas mar ‘an-íseal’
(13 %)  i  gcomparáid  leo  siúd  atá  ina  gcónaí  i
dteaghlaigh nach bhfuil leanaí acu. 

● Iad siúd a bhfuil deacrachtaí acu billí a íoc, is dóchúla go
ndéanfaidh  siad  a  dtomhaltas  a  mheas mar  ‘an-
íseal’ (32 %) agus is lú seans go ndéanfaidh siad é

a rátáil mar ‘níos airde’ (18 %) ná iad siúd a bhfuil
níos lú deacrachtaí airgeadais acu. 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is é is
dóichí go bhfuil a n-úsáid fuinnimh ‘níos airde’ agus
is  lú  seans  go  ndéarfaidh  siad  go  bhfuil  sé  ‘an-
íseal’. 

● Is mó an seans go ndéarfaidh úinéirí tí (le morgáiste nó
gan mhorgáiste) go bhfuil a dtomhaltas ‘níos airde’
agus gur lú an seans go ndéarfadh siad go bhfuil
sé ‘an-íseal’ i gcomparáid leo siúd a íocann cíos. 
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Iomlán ‘An-ard 
(8+ 9+ 10)’

Iomlán ‘Níos airde 
(6+ 7)’

Iomlán ‘An-íseal 
(1+ 2+ 3)’

Iomlán ‘Tuilleadh 
íseal (4+ 5)’

Níl a 
fhios 
agat

TÁ SÉ ALLAH A HEALS. Labhraímid anois faoi d’ídiú fuinnimh. Cén chaoi a gcuireann d’ídiú fuinnimh i 
gcomparáid le tomhaltas fuinnimh daoine eile i (ÁR CÚIRTEACH)? Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a 
gciallaíonn 1 ‘i measc na ndaoine is ísle i gcomparáid le daoine eile i (Ár CÚIRTE)’, agus ciallaíonn 10 ‘i measc 
na ndaoine is airde i gcomparáid le daoine eile i (ÁR AN CHOMHAIRLE)’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha 
rud éigin idir an dá phost seo. 
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Iomlán 'An-
íseal (1+ 2+ 3) 

Iomlán
'Tuilleadh

íseal (4+ 5) 

Iomlán 'Ard Ard
(6+ 7) 

Iomlán 'An-ard
(8+ 9+ 10 

Níl a fhios
agat

AE27 21 49 23 5 2

Inscne

Fear 20 49 24 5 2

Bean 22 49 22 5 2

Aois

15-24 16 51 24 6 3

25-39 16 50 27 5 2

40-54 18 49 27 5 1

55+ 27 49 18 4 2

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 32 45 18 3 2

Ó am go ham 18 48 27 5 2

Beagnach riamh/Ná 21 51 22 4 2

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 33 47 15 2 3

2a quintile 24 51 19 5 1

3ú ceintile 20 53 22 4 1

4ú quintile 14 52 29 4 1

5ú quintile 15 48 29 7 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 16 50 28 5 1

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 23 52 19 4 2

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 14 42 34 9 1

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 17 51 26 5 1

Féinfhostaithe le fostaithe 13 46 31 10 0

Dífhostaithe 27 51 18 3 1

Ar scor 28 48 16 5 3

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 23 45 22 6 4

Mac léinn 15 52 25 4 4

Eile 24 41 21 4 10

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 30 43 16 4 7

Tánaisteach 19 50 23 6 2

Post tánaisteach 22 51 21 4 2

Ollscoil na Banríona 20 49 26 4 1

Cé acu díobh seo a leanas a bhaineann leis an áit ina bhfuil cónaí ort?

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, gan morgáiste gan íoc 19 49 26 4 2

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, le morgáiste gan íoc 18 48 27 5 2

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas an mhargaidh 

24 52 18 4 2

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas laghdaithe 

31 46 16 5 2

Tá do chóiríocht ar fáil saor in aisce, saor ó chíos 17 47 24 11 1

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar 
ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 22 48 24 5 1

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 25 50 19 4 2

Baile nó cathair bheag 19 50 24 5 2

Sráidbhaile tíre 22 49 21 6 2

Feirm nó teach faoin tuath 25 39 27 9 0

QA6 Labhraímis anois faoi d’ídiú fuinnimh. Cén chaoi a gcuireann d’ídiú fuinnimh i gcomparáid le tomhaltas fuinnimh
daoine eile i (ÁR CÚIRTEACH)? Bain úsáid as scála ó 1 go 10, áit a gciallaíonn 1 ‘i measc na ndaoine is ísle i
gcomparáid le daoine eile i (Ár CÚIRTE)’, agus ciallaíonn 10 ‘i measc na ndaoine is airde i gcomparáid le daoine eile
i (ÁR AN CHOMHAIRLE)’. Léiríonn na huimhreacha atá fágtha rud éigin idir an dá phost seo. (% — AE)
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III. DÍRIÚ AR GHNÉITHE 
SONRACHA A CHUIRFIDH AR 
CHUMAS NA SAORÁNACH DUL 
CHUN CINN A DHÉANAMH SAN 
AISTRIÚ GLAS
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1.  Tithíocht  atá  tíosach  ar
fhuinneamh 

Tá  bearta  glactha  ag  níos  mó  ná  aon  trian  de  na
freagróirí chun a dtithe a dhéanamh níos éifeachtúla ó
thaobh fuinnimh de le cúig bliana anuas. Le linn na
tréimhse  céanna,  fuair  1  as  10  cúnamh  airgeadais
chun éifeachtúlacht fuinnimh a dteach a fheabhsú. 

Creideann ceathrar as gach deichniúr freagróirí (40 %) go
bhfuil  athchóiriú  fuinneamhéifeachtúil  ag  teastáil  ón
mbaile.28 Deir níos mó ná leath (56 %) nach bhfuil sé ar
eolas aige, agus deir 4 % nach bhfuil a fhios acu. 

28 BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. I gcás gach ceann de na ráitis
seo a leanas, iarrtar ort a rá an mbaineann sé leatsa. 8.1 Le
cúig bliana anuas, tá beart amháin nó níos mó déanta agat
chun do theach a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh (e.g.,
insliú teirmeach, doirse agus fuinneoga a athrú nó an córas
téimh) 8.2 Le cúig bliana anuas, tá cistí poiblí, fóirdheontais
nó  cabhair  airgeadais  faighte  agat  chun  a  dteach  a
dhéanamh níos inbhuanaithe nó níos tíosaí ar fhuinneamh.
8.3  Creideann  tú  go  bhfuil  athchóiriú  éifeachtúlachta
fuinnimh de dhíth ar do theach

Le cúig bliana anuas, tá 35 % de na freagróirí tar éis beart
amháin  nó  níos  mó  a  dhéanamh  chun  a  dteach  a
dhéanamh  níos  tíosaí  ar  fhuinneamh  (e.g.,  insliú
teirmeach,  doirse  agus  fuinneoga  a  athrú  nó  an  córas
téimh), ach níl an chuid is mó (63 %) ann.

Le linn na tréimhse céanna, fuair  10 % de na freagróirí
cistí  poiblí,  fóirdheontais  nó  cabhair  airgeadais  chun  a
dteach a dhéanamh níos inbhuanaithe nó níos tíosaí ar
fhuinneamh. Níl an tromlach mór (87 %), áfach. 
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Creideann tú go bhfuil athchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh de dhíth ar do theach

Le 5 bliana anuas, tá beart amháin nó níos mó déanta agat chun do theach a dhéanamh níos tíosaí 
ar fhuinneamh (e.g. insliú teirmeach, doirse agus fuinneoga a athrú nó an córas téimh)

Le 5 bliana anuas, tá cistí poiblí, fóirdheontais nó cabhair airgeadais faighte agat chun do 
theach a dhéanamh níos inbhuanaithe nó níos tíosaí ar fhuinneamh

Tá Níl
Níl a fhios agat

BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. I gcás gach ceann de na ráitis seo a leanas, iarrtar 
ort a rá má bhaineann sé leat. (% — AE)
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In  14  Bhallstát,  creideann  tromlach  na  bhfreagróirí  go
bhfuil  athchóiriú  éifeachtúlachta  fuinnimh  de  dhíth  ar  a
mbaile, leis an tuairim seo is forleithne sa Laitvia, i Málta
(idir 67 %) agus sa Chróit (66 %). I gcodarsnacht leis sin,
measann  22 %  san  Ostair,  27 %  san  Fhionlainn  agus
29 % sa Pholainn mar an gcéanna. 

Tá  éagsúlacht  shuntasach  ann  freisin  ar  an  leibhéal
náisiúnta sa chionmhaireacht a rinne beart amháin nó níos
mó le cúig bliana anuas chun a mbaile a dhéanamh níos
éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de, agus níl  ann ach cúig
thír  ina  bhfuil  an  méid  seo  a  leanas  déanta  ag  an
tromlach: an Ísiltír (62 %), Málta (60 %), an Laitvia (56 %),
an  tSlóivéin  (53 %)  agus  an  Eastóin  (50 %).  I
gcodarsnacht leis sin, níl na bearta sin déanta ag níos mó
ná aon cheathrú sa Phortaingéil (15 %), san Iodáil agus sa
Ghréig (25 % araon). 
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Tá Níl Níl a fhios agat

BHÍ AN T-EOLAS MÍCHEART. I gcás gach ceann de na ráitis seo a leanas, 
iarrtar ort a rá an mbaineann sé leatsa.
(% — creideann tú go bhfuil athchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh de dhíth ar 
do theach)

Tá Níl Níl a fhios agat

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é.
(% — le 5 bliana anuas, tá beart amháin nó níos mó déanta agat chun do theach a dhéanamh níos tíosaí ar 
fhuinneamh (e.g. insliú teirmeach, doirse agus fuinneoga a athrú nó an córas téimh)
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Níl ach trí  thír  ann ina ndeir ar a laghad duine as gach
cúigear freagróirí go bhfuair siad cistí poiblí, fóirdheontais
nó cabhair airgeadais le cúig bliana anuas chun a dteach
a  dhéanamh  níos  inbhuanaithe  nó  níos  tíosaí  ar
fhuinneamh:  Málta  (31 %),  an  Ísiltír  (23 %)  agus
Lucsamburg (20 %). I gcodarsnacht leis sin, deir 3 % sa
Bhulgáir,  4 % sa  Ghréig  agus  5 %  sa  Spáinn  agus  sa
Phortaingéil  go bhfuair siad cúnamh airgeadais den sórt
sin. 

Is  fiú  a  thabhairt  faoi  deara  nach  bhfuil  gaol
comhsheasmhach  ann  ar  an  leibhéal  náisiúnta  idir
cúnamh  airgeadais  a  fháil  agus  bearta  éifeachtúlachta
fuinnimh a dhéanamh sa bhaile. Mar shampla, tá cuid de
na  sciartha  is  airde  ag  Málta  agus  ag  an  bPortaingéil
maidir  le  feabhas  a  chur  ar  éifeachtúlacht  fuinnimh  sa
bhaile agus cúnamh airgeadais a fháil chun athruithe den
sórt sin a dhéanamh. Mar sin féin, is ag an Eastóin agus
ag  an  Laitvia  atá  cuid  de  na  freagróirí  is  mó  a  bhfuil
feabhas tagtha ar éifeachtúlacht fuinnimh sa bhaile ach tá
cuid de na leibhéil is ísle de chúnamh airgeadais á fháil
acu le haghaidh na mbeart sin. 
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Tá Níl Níl a fhios 
agat

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I 
bhfeidhm é.
(% — le 5 bliana anuas, fuair tú cistí poiblí, fóirdheontais nó cabhair airgeadais chun do 
theach a dhéanamh níos inbhuanaithe nó níos tíosaí ar fhuinneamh)
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais raon difríochtaí, go háirithe maidir le leibhéal an
oideachais,  deacrachtaí  airgeadais,  stádas  fostaíochta
agus tionachta. Tá difríochtaí suimiúla ann freisin maidir le
huirbiú sa dá ráiteas dheireanacha. 

●  Is  dóchúla  go  ndearna  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal
ardoideachais acu beart amháin nó níos mó le cúig
bliana  anuas  chun  a  mbaile  a  dhéanamh  níos
éifeachtúla  ó  thaobh  fuinnimh  de  nó  tá  maoiniú
faighte acu do bhearta den sórt sin. Mar shampla,
tá  bearta  déanta  ag  44 %  díobh  siúd  a  bhfuil
leibhéal ollscoile acu chun éifeachtúlacht fuinnimh
a dteach a fheabhsú, i gcomparáid le 19 % díobh
siúd a bhfuil leibhéal oideachais acu faoi bhun an
mheánoideachais  nó  31 % a  bhfuil  meánleibhéal
oideachais acu. 

● Dá mhéad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is é is dóichí go n-aontóidh siad go bhfuil athchóiriú
éifeachtúlachta fuinnimh de dhíth ar a dteach, ach
is  lú  seans  go  mbeidh  athchóiriú  den  sórt  sin
déanta  acu  nó  go  mbeidh  cúnamh  airgeadais
faighte acu le haghaidh athruithe den sórt sin. Mar
shampla,  deir  níos  mó  ná  leath  (52 %)  a  bhfuil
deacracht acu billí a íoc an chuid is mó den am go
bhfuil  athchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh de dhíth
ar  a  dteach,  i  gcomparáid  le  36 %  a  bhfuil  na
deacrachtaí is lú acu. 

● Dá mhéad ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is é is
dóichí go mbeidh beart amháin nó níos mó déanta
acu  le  cúig  bliana  anuas  chun  a  mbaile  a
dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de
nó chun maoiniú a fháil  do bhearta den sórt sin.
Mar  shampla,  rinne  51 % sa5  ú quintile  a  dteach
níos tíosaí  ar  fhuinneamh,  i  gcomparáid  le  23 %
sa1 quintile. 

● Is dóchúla go ndearna na daoine a bhfuil cónaí orthu i
sráidbhailte  tuaithe  beart  amháin  nó  níos  mó  le
cúig bliana anuas chun a mbaile a dhéanamh níos
éifeachtúla  ó  thaobh  fuinnimh  de  (39 %)  nó  go
bhfuair  siad  maoiniú  do  bhearta  den  sórt  sin
(14 %). 

●  Is  dóchúla  go  n-aontaíonn  freagróirí  atá  fostaithe  le
gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne (47 %)
ná iad siúd a bhfuil stádas fostaíochta eile acu go
bhfuil  athchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh de dhíth
ar  a  mbaile,  agus  is  amhlaidh  atá  go  háirithe  i
gcomparáid le daoine ar scor (36 %) nó iad siúd
atá  féinfhostaithe  le  fostaithe  (37 %).  Is  iad  na
daoine féinfhostaithe a bhfuil fostaithe acu, áfach,
na daoine is dóchúla a rá go bhfuil beart amháin ar
a laghad déanta acu chun a dteach a dhéanamh
níos tíosaí ar fhuinneamh (48 %). 

● Is dóichí go ndearna freagróirí a chónaíonn i dteach a
bhfuil morgáiste gan íoc acu bearta éifeachtúlachta
fuinnimh (48 %) nó fuair siad maoiniú chun bearta
den sórt sin (18 %) a dhéanamh ná iad siúd ar leo
a dteach gan mhorgáiste nó iad siúd a bhfuil cíos
acu. 
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Creideann tú go 
bhfuil athchóiriú 
éifeachtúlachta 
fuinnimh de dhíth ar
do theach

Le 5 bliana anuas, tá beart 
amháin nó níos mó déanta 
agat chun do theach a 
dhéanamh níos tíosaí ar 
fhuinneamh (e.g. insliú 
teirmeach, doirse agus 
fuinneoga a athrú nó an córas 
téimh)

Le 5 bliana anuas, tá cistí poiblí, 
fóirdheontais nó cabhair 
airgeadais faighte agat chun do 
theach a dhéanamh níos 
inbhuanaithe nó níos tíosaí ar 
fhuinneamh

AE27 40 35 10

Inscne

Fear 40 37 11

Bean 40 33 10

Aois

15-24 36 27 7

25-39 43 35 12

40-54 42 37 12

55+ 38 35 10

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 52 22 6

Ó am go ham 45 27 9

Beagnach riamh/Ná 36 39 11

Uirbiú suibiachtúil

Sráidbhaile tuaithe 40 39 14

Baile beag/meánmhéide 39 32 10

An baile mór 42 33 8

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 40 38 11

Neodrach 40 31 10

Iomlán ‘Diúltach’ 40 32 9

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 41 23 6

2a quintile 45 31 10

3ú ceintile 41 38 12

4ú quintile 42 41 13

5ú quintile 41 51 15

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 41 37 11

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 45 31 9

Fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne 47 28 16

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 40 43 15

Féinfhostaithe le fostaithe 37 48 17

Dífhostaithe 48 28 10

Ar scor 36 34 10

Ag tabhairt aire don bhaile, neamhghníomhach 43 27 9

Mac léinn 36 25 6

Eile 50 44 8

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 40 19 6

Tánaisteach 40 31 9

Post tánaisteach 38 43 13

Ollscoil na Banríona 39 44 13

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 39 38 11

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 39 48 18

Baile nó cathair bheag 41 21 5

Sráidbhaile tíre 45 21 7

Feirm nó teach faoin tuath 37 32 9

Cé acu díobh seo a leanas a bhaineann leis an áit ina bhfuil 
cónaí ort?

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, gan morgáiste 
gan íoc

42 33 8

Atá faoi úinéireacht agatsa, do theaghlach, le morgáiste gan
íoc

38 38 12

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos
ar phraghas an mhargaidh

39 32 10

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, do theaghlach, a íocann cíos
ar phraghas laghdaithe

40 38 14

Tá do chóiríocht ar fáil saor in aisce, saor ó chíos 45 47 13

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. (% — tá)
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Is  é  an  costas  an  príomhbhacainn  roimh  an
éifeachtúlacht fuinnimh a chur ag obair 

Cuireadh ceist ar fhreagróirí faoi na bacainní a bhaineann
lena mbaile a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus
d’fhéadfadh  siad  trí  fhreagra  ar  a  mhéad  a  thabhairt.29

Léiríonn  a  gcuid  freagraí  go  léir  gurb  é  an  costas  an
príomhbhacainn, agus 43 % á rá go bhfuil a dteach níos
éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de ró-chostasach, agus ní
féidir leo é a íoc. Is iad na freagraí eile a thugann duine as
gach cúigear freagróirí ar a laghad ná nach bhfuil dóthain
faisnéise acu (28 %) nó go bhfuil  sé róchostasach,  ach
d’fhéadfaidís é a íoc (21 %). 

Deir  níos  mó  ná  duine  as  gach  deichniúr  go  bhfuil  sé
deacair daoine cáilithe a aimsiú chun na hathruithe seo a
dhéanamh nó go  bhfuil  sé  deacair  aontú  leis  an  tiarna
talún (16 % araon), agus deir 15 % go bhfuil sé deacair na
hábhair agus an trealamh coigilte fuinnimh is gá a fháil ar
an margadh. Deir beagnach duine as gach deichniúr (9 %)
go  bhfuil  sé  deacair  aontú  leis  na  comharsana.  Deir
beagnach duine as gach cúigear (19 %) nach bhfuil aon
bhacainní ar leith ar a dteach a dhéanamh níos tíosaí ar

29 OIBRÍONN  SÉ.  Is  cuma  cé  acu  atá  nó  nach  bhfuil  aon
bhearta déanta agat, cad iad na príomhchonstaicí atá roimh
do theach a  dhéanamh níos  tíosaí  ar  fhuinneamh? Ar  an
gcéad dul síos? Agus sa dara háit? 

fhuinneamh,  agus deir  níos mó ná duine as gach fiche
(7 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Ag féachaint díreach ar an gcéad chúis a thug freagróirí is
ionann an t-ord céime ar chúiseanna, agus deir 31 % go
bhfuil sé róchostasach agus nach féidir leo é a íoc, 13 %
nach bhfuil dóthain faisnéise acu, agus 12 % go bhfuil sé
róchostasach, ach d’fhéadfaidís íoc as. 
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Bealtaine/Jun. 
2022

Tá sé ró-chostasach agus ní féidir liom é a íoc

Níl dóthain eolais agat (e.g. faoi chostas an athchóirithe 
nó faoin mbreisluach a bhaineann le hathchóiriú a 

dhéanamh)

Tá sé ró-chostasach ach bhí mé in acmhainn é

Tá sé deacair daoine cáilithe a aimsiú chun é a dhéanamh

Tá sé deacair aontú leis an tiarna talún

Tá sé deacair na hábhair agus an trealamh coigilte fuinnimh is 
gá a fháil ar an margadh

Tá sé deacair aontú leis na comharsana

Eile (SPONTANEOUS)

Aon chonstaicí ar leith (SPONTANEOUS)

Níl a fhios agat

OIBRÍONN SÉ. Is cuma cé acu atá nó nach bhfuil aon bhearta déanta agat, cad iad na 
príomhchonstaicí atá roimh do theach a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh? Ar an gcéad dul 
síos? Agus sa dara háit? (UASMHÉID 3 FHREAGRA) (% — AE)
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In  22  thír,  is  minic  a  deir  freagróirí  gurb  é  an
príomhchonstaic roimh a dteach a dhéanamh níos tíosaí
ar fhuinneamh ná nach bhféadfaidís an costas a íoc, agus
an céatadán is airde le feiceáil sa Ghréig (73 %), sa Chipir
(69 %), sa Chróit (61 %) agus san Ungáir (60 %) agus sa
Ghréig (26 %) agus sa líon is ísle i Lucsamburg (26 %). 

Sa  tSualainn  (48 %),  sa  Bheilg  (41 %),  sa  Danmhairg
(37 %) agus san Ísiltír (35 %), deir freagróirí go minic go
bhfuil na feabhsuithe sin costasach, ach d’fhéadfaidís íoc
astu,  agus  san  Fhionlainn,  tá  an  tuairim  roinnte  go
cothrom idir an dá rogha sin (39 % araon). 
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Tá sé ró-chostasach agus 
ní féidir liom é a íoc

Tá sé ró-chostasach ach bhí 
mé in acmhainn é

OIBRÍONN SÉ. Is cuma cé acu atá nó nach bhfuil aon bhearta déanta agat, cad iad na príomhchonstaicí atá 
roimh do theach a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh? Ar an gcéad dul síos? Agus sa dara háit? (Max 3 
ANSWERS) (% — An freagra is mó a luaitear de réir tíre)
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal AE
roinnt difríochtaí i measc na bhfreagróirí, go háirithe maidir
leis  an  inacmhainneacht  a  bhaineann  le  ceann  amháin
den bhaile a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh.  Mar
shampla,  tá  difríochtaí  suntasacha  ann  i  leibhéil
oideachais,  i  ndeacrachtaí  airgeadais  agus  i  gcásanna
teaghlaigh. 

●  Dá  airde  leibhéal  oideachais  na  bhfreagróirí,  is  é  is
dóichí  ná  a  rá  go  bhfuil  sé  ró-chostasach,  ach
d’fhéadfadh siad é a íoc, agus is lú seans go bhfuil
siad ró-chostasach agus ní féidir leo é a íoc. Mar
shampla,  deir  32 %  díobh  siúd  a  bhfuil  leibhéal
oideachais ollscoile acu nach bhfuil sé d’acmhainn
acu é  a íoc,  i  gcomparáid le  53 % díobh siúd a
bhfuil  leibhéal  oideachais  acu  faoi  bhun  na
meánscoile. 

● Is iad daoine dífhostaithe (57 %) is dóichí a rá go bhfuil
sé  róchostasach  agus  ní  féidir  leo  é  a  íoc,  go
háirithe  i  gcomparáid  le  daoine  féinfhostaithe  le
fostaithe  (26 %).  Is  iad  freagróirí  atá  fostaithe  le
gníomhaireacht  oibre  sealadaí/ardán  ar  líne  is
dóichí a rá go bhfuil sé deacair aontú leis an tiarna
talún  (39 %),  agus  le  daoine  féinfhostaithe  gan
fostaithe  (24 % agus  23 % faoi  seach),  is  iad  is
dóichí  a rá go bhfuil  sé deacair  daoine cáilithe a
aimsiú chun an obair a dhéanamh. 

●  Is  dóchúla  go  ndéarfadh  freagróirí  a  chónaíonn  i
dteaghlach  singil  le  leanaí  ná  iad  siúd  a  bhfuil
cónaí  orthu  i  gcineálacha  eile  teaghlaigh  nach
bhfuil  sé  d’acmhainn  acu  é  a  íoc  (51 %)  nó  go
bhfuil sé deacair aontú leis an tiarna talún (25 %). 

● Is lú na deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir, is
é is dóichí ná a rá go bhfuil sé ró-chostasach, ach
is féidir leo é a íoc nó go bhfuil sé deacair daoine
cáilithe  nó  na  hábhair  agus  an  trealamh is  gá a
aimsiú, agus is lú seans go ndéarfaidh siad nach
féidir leo é a íoc nó go bhfuil sé deacair aontú leis
an tiarna  talún.  Mar  shampla,  deir  66 % a bhfuil
deacrachtaí acu a mbillí a íoc an chuid is mó den
am nach féidir leo é a íoc, i  gcomparáid le 36 %
nach annamh a bhfuil an fhadhb seo acu. 

●  An  t-ioncam  níos  indiúscartha  atá  ag  freagróir,  is  lú
seans go ndéarfaidh sé nach féidir leo é a íoc nó
go bhfuil sé deacair aontú leis an tiarna talún, agus
is dóchúla go dtabharfaidh siad gach ceann de na
cúiseanna eile. Is é an eisceacht deacracht a aontú
le comharsana, i gcás nach bhfuil aon difríocht. 

● Is ea is mó a uirbíodh timpeallacht an fhreagróra, is é is
dóichí ná a rá go bhfuil  sé deacair  aontú leis an
tiarna talún. Ina theannta sin, is dóchúla go bhfuil
daoine  atá  ina  gcónaí  i  sráidbhailte  tuaithe
róchostasach ná iad siúd atá ina gcónaí i mbailte
agus gur féidir leo (25 %) nó nach féidir leo é a íoc
(48 %). 

● Is dóichí go ndéarfadh úinéirí  tí  (le morgáiste nó gan
mhorgáiste)  ná  cíosóirí  nach  bhfuil  dóthain
faisnéise  acu,  tá  sé  ró-chostasach,  ach
d’fhéadfaidís  é  a  íoc,  nó  go  bhfuil  sé  deacair

daoine cáilithe nó na hábhair agus an trealamh is
gá a aimsiú. 
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Tá sé ró-
chostasach 
agus ní féidir 
liom é a íoc

Tá sé ró-
chostasach 
ach bhí mé in 
acmhainn é

Tá sé 
deacair 
daoine 
cáilithe a 
aimsiú chun 
é a 
dhéanamh

Tá sé deacair na 
hábhair agus an 
trealamh coigilte 
fuinnimh is gá a 
fháil ar an margadh

Níl dóthain 
eolais agat 
(e.g. faoi 
chostas an 
athchóirithe nó 
faoin 
mbreisluach a 
bhaineann le 
hathchóiriú a 
dhéanamh)

Tá sé 
deacair 
aontú leis 
an tiarna 
talún

Tá sé deacair 
aontú leis na 
comharsana

Eile (SPONTANEOUS)
Aon chonstaicí ar leith 
(SPONTANEOUS)

Níl a 
fhios 
agat

AE27 43 21 16 15 28 16 9 7 19 7

Inscne

Fear 41 22 17 16 28 16 10 7 20 6

Bean 45 20 16 14 29 16 9 8 18 8

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan leanaí 43 18 13 12 28 20 9 8 19 10

Teaghlaigh Aonair le leanaí 51 16 14 11 23 25 9 8 16 9

Ilteaghlaigh gan leanaí 43 22 19 17 29 13 9 8 20 5

Teaghlach ina bhfuil leanaí 42 24 18 18 30 12 11 6 19 4

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 66 14 11 9 25 22 10 8 17 8

Ó am go ham 54 19 15 15 31 20 11 6 13 6

Beagnach riamh/Ná 36 22 18 16 28 14 9 8 22 7

Ioncam indiúscartha iomlán — 
ceintile

1 quintile 53 17 11 10 24 27 8 10 16 10

2a quintile 49 19 15 13 31 20 10 7 17 5

3ú ceintile 46 22 17 16 30 16 10 7 18 4

4ú quintile 40 24 19 20 32 13 10 6 17 4

5ú quintile 30 26 24 22 35 9 9 5 20 3

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

41 22 18 18 29 17 11 6 18 5

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

49 20 17 15 31 23 9 7 14 4

Fostaithe i ngníomhaireacht 
oibre sealadaí/ar líne

40 20 24 20 35 29 9 4 10 1

Daoine féinfhostaithe gan 
fhostaithe 

39 22 23 18 31 14 9 7 19 4

Féinfhostaithe le fostaithe 26 25 18 19 27 13 11 8 26 6

Dífhostaithe 57 17 11 10 24 22 9 10 18 8

Ar scor 44 21 16 12 27 12 8 9 23 8

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

54 16 12 14 27 16 8 7 18 11

Mac léinn 38 18 11 14 30 19 8 7 17 15

Eile 52 21 5 12 22 16 5 16 31 2

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 53 17 9 8 29 11 6 9 24 15

Tánaisteach 47 20 16 16 28 17 9 6 17 7

Post tánaisteach 39 21 14 14 29 16 10 9 23 7

Ollscoil na Banríona 32 23 20 17 31 14 10 8 22 4

Cé acu díobh seo a leanas a bhaineann leis an áit ina bhfuil cónaí ort?

Atá faoi úinéireacht agatsa, do 
theaghlach, gan morgáiste gan 
íoc 

45 24 20 17 30 4 10 5 21 7

Atá faoi úinéireacht agatsa, do 
theaghlach, le morgáiste gan 
íoc 

40 25 20 20 33 4 11 6 21 4

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, 
do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas an mhargaidh 

43 14 9 10 23 44 7 10 17 8

Is tionóntaí nó fothionóntaí thú, 
do theaghlach, a íocann cíos ar 
phraghas laghdaithe 

39 14 11 10 23 35 8 14 13 11

Tá do chóiríocht ar fáil saor in 
aisce, saor ó chíos

51 22 20 18 32 12 12 7 12 5

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 41 19 15 14 30 22 13 8 18 6

Bruachbhailte nó imeall 
cathrach mór 

42 19 20 17 29 12 7 8 21 7

Baile nó cathair bheag 42 20 16 15 29 16 9 7 20 8

Sráidbhaile tíre 48 25 18 17 25 12 7 7 18 7

Feirm nó teach faoin tuath 50 30 20 23 35 9 1 7 13 4

QA9T Is cuma an bhfuil aon bhearta déanta agat nó nach bhfuil, cad iad na príomhchonstaicí a bhaineann le do theach
a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh? Ar an gcéad dul síos? Agus sa dara háit? (% — AE)
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2.  Soghluaisteacht
inbhuanaithe 
Tá  carr  fós  ar  an  bpríomh-mhodh  iompair  do
thromlach na bhfreagróirí.  Baineann beagnach leath
de  na  freagróirí  úsáid  as  modhanna  iompair
inbhuanaithe. 

Ar  ghnáthlá,  is  é  carr  an  príomh-mhodh  iompair
d’fhormhór na bhfreagróirí (47 %).30 Deir timpeall duine as
gach cúigear (21 %) gurb é an siúl an príomh-mhodh atá
acu,  agus  deir  16 % gur  iompar  poiblí  é.  Tá  rothar  nó
scútar faoi úinéireacht phríobháideach luaite ag 8 %, agus
deir 2 % gur móipéid nó gluaisrothar atá faoi úinéireacht
phríobháideach é a bpríomh-mhodh agus úsáideann an
cion  céanna rothar  comhroinnte,  scútar  nó  móipéid.  Níl
ach 1 % a deir gurb é traein neamh-uirbeach an príomh-
mhodh iompair laethúil. 

Is beag athrú atá tagtha ar an modh iompair laethúil ó mhí
Mheán Fómhair  2019,  leis  an méadú is  suntasaí  ar  an

30 TÁ SÉ11. Ar ghnáthlá, cad é an príomh-mhodh iompair atá
agat? De réir an phríomh-mhodh, ciallaíonn muid an ceann a
úsáideann tú an chuid is mó go minic.

gcion a luann siúl (+ 4 phointe céatadáin) agus laghdú ar
an gcion a luann carr (-5). 
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Mionathraithe
Nua

Bealtaine/Jun. 
2022
Meán 
Fómhair 
2019Bealtaine/Jun. 2022 — Meán 
Fómhair 2019

Carr

Ag siúl

** Iompar poiblí (bus, meitreo, tram, 
bád farantóireachta, iarnród uirbeach, 

etc.)
** Rothar nó scútar atá faoi 

úinéireacht phríobháideach (lena n-
áirítear leictreach)

Gan aon shoghluaisteacht laethúil 
ná rialta

Cé gurbh iad Avondale rogha na 
coitianta tháinig buachaillí GCM le 

plean agus chuireadar I bhfeidhm é.

Gluaisrothar nó móipéid atá faoi 
úinéireacht phríobháideach

Traein (neamhuirbeach)

* Roinnt gluaisteán (tacsaí san 
áireamh)

Long nó bád

Eile (SPONTANEOUS)

Níl a fhios agat

TÁ SÉ11. Ar ghnáthlá, cad é an príomh-mhodh iompair atá agat? De réir an phríomh-
mhodh, ciallaíonn muid an ceann a úsáideann tú an chuid is mó go minic. (% — AE)



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

I ngach ceann de na Ballstáit seachas sna trí Bhallstát, is
é carr  an modh iompair  laethúil  is  coitianta,  agus is sa
Chipir  (85 %),  in  Éirinn  (76 %)  agus  i  Málta  (69 %)  a
fheictear  an  céatadán  is  airde.  Is  lú  a  luaitear  carr  sa
Rómáin  (26 %),  sa  Bhulgáir  (35 %)  agus  sa  tSualainn
(37 %). Sa Rómáin (40 %) agus sa Bhulgáir (36 %), is í an
siúl an modh iompair laethúil is mó a luaitear. San Ísiltír, is
ionann an carr agus an rothar príobháideach nó an scútar
ar dtús (39 % an ceann). 
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Carr Ag siúl Rothar nó scútar faoi úinéireacht 
phríobháideach (lena n-áirítear leictreach)

TÁ SÉ11. Ar ghnáthlá, cad é an príomh-mhodh iompair atá agat? De réir an phríomh-mhodh, ciallaíonn muid 
an ceann a úsáideann tú an chuid is mó go minic. (% — an freagra is mó a luaitear de réir tíre)



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

I ndeich dtír, deir duine as gach cúigear ar a laghad gurb é
an t-iompar poiblí an príomh-mhodh iompair laethúil atá
acu, agus is san Ungáir (25 %), i Lucsamburg (24 %) agus
sa tSlóvaic agus sa Pholainn (22 %) araon atá an cion is
mó acu. Ag an taobh eile den scála, 2 % sa Chipir, 4 %
san  Ísiltír  agus  7 %  in  Éirinn  agus  sa  tSlóivéin  luann
iompar poiblí.  Is í  an Ísiltír  (39 %) an t-aon tír  ina ndeir
duine  as  gach  cúigear  ar  a  laghad  gurb  é  rothar
príobháideach  nó  scútar a  bpríomh-mhodh  iompair
laethúil, agus ina dhiaidh sin 17 % sa tSualainn agus 16 %
sa  Bheilg  agus  sa  Danmhairg.  Díreach  1 %  sa
Phortaingéil agus sa Chipir trácht ar rothar príobháideach
nó scooter. 
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2 
JUR:
RÉA
MHA
ITHR
ISÍM 
(FÍO
RAIS
).

▼1 ▼1

BHÍ 
AN 
T-
EOL
AS 
MÍC
HEA
RT.

2 
JUR:
RÉA
MHA
ITHR
ISÍM 
(FÍO
RAIS
).

▼1 = =

BHÍ 
AN T-
EOLA
S 
MÍCH
EART.

=

BHÍ 
AN 
T-
EOL
AS 
MÍC
HEA
RT.

▼1 = = =

2 JUR:
RÉAM
HAITH
RISÍM 
(FÍOR
AIS).

=

BHÍ 
AN 
T-
EOL
AS 
MÍC
HEA
RT.

▼1 =

Traein 
(neamhuirbeach
)

Bealtaine/
Meitheamh 
2022 

1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 2

Δ Meán 
Fómhair 
2019 

=

2 JUR:
RÉAM
HAITH
RISÍM 
(FÍOR
AIS).

= ▼1 = = ▼1 ▼1 = = =

BHÍ 
AN 
T-
EOL
AS 
MÍC
HEA
RT.

= =

BHÍ 
AN 
T-
EOL
AS 
MÍC
HEA
RT.

=

2 JUR:
RÉAM
HAITH
RISÍM 
(FÍOR
AIS).

▼1 = ▼3 ▼1 = ▼1

BHÍ 
AN T-
EOLA
S 
MÍCH
EART.

▼1 ▼1 ▼1 ▼1

Roinnt 
gluaisteán 
(tacsaí san 
áireamh)

Bealtaine/
Meitheamh
2022 

0 1 1 1 0 0 2 2 3 1 1 2 0 1 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 0

Bealtaine/
Meitheamh 
2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Is iadan Iodáil (6 %) agus an Ghréig (5 %) an t-aon tír ina
luann  duine  as  gach  fiche  tír  ar  a  laghad  móipéid  nó
gluaisrothar atá faoi úinéireacht phríobháideach, agus
is í an Danmhairg (11 %) an t-aon tír ina luann duine as
gach fiche tír ar a laghad rothar comhroinnte, scútar nó
móipéid. I gcomparáid le mí Mheán Fómhair 2019, is lú
seans anois go ndéarfaidh freagróirí  i  20 tír  carr ná an
príomh-mhodh iompair laethúil atá acu, leis an laghdú is
mó  le  feiceáil  sa  tSlóivéin  (60 %,  -11),  i  Lucsamburg
(55 %, -10) agus sa Fhrainc (48 %, -9) agus sa Rómáin
(26 %, -9). Tá méadú tagtha ar lua gluaisteáin i  sé thír,
lena n-áirítear Éire (76 %, + 8), agus níl aon athrú tagtha
ar an gCróit. 

I 23 thír, tá seans níos mó ag freagróirí anois i gcomparáid
le mí Mheán Fómhair 2019, a rá gurb é an siúl an príomh-
mhodh iompair laethúil atá acu, agus is amhlaidh atá go
háirithe sa Rómáin (40 %, + 10), sa Liotuáin (21 %, + 8),
sa tSlóivéin  (16 %,  + 7)  agus  san Ísiltír  (12 %,  + 7).  Tá
laghdú tagtha ar lua na siúlóide i dtrí thír agus níor tháinig
aon athrú orthu sa Laitvia. 

Is iad an t-aon athrú suntasach eile ó 2019 i leith laghdú ar
an trácht ar  iompar poiblí i Málta (13 %, -8), sa tSeicia
(21 %, -7), sa Liotuáin (19 %, -7), sa Chróit (12 %, -6), sa
Rómáin (18 %, -5) agus in Éirinn (7 %, -5). 
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Léiríonn  torthaí  na  hanailíse  sochdhéimeagrafacha ar
leibhéal  an  Aontais  Eorpaigh go  bhfuil  difríochtaí
éagsúla ann i measc na bhfreagróirí. Mar shampla, is iad
na freagróirí  ar mó an seans go n-úsáidfidh siad iompar
poiblí nó siúlóidí ná mná, freagróirí óga, iad siúd a bhfuil
leibhéil  oideachais  níos  ísle  acu,  nó  iad  siúd  a  bhfuil
deacrachtaí airgeadais acu. 

● Is dóchúla go n-úsáidfidh fir (51 %) ná mná (41 %) carr
mar  phríomh-mhodh  iompair  laethúil,  agus  tá
seans níos mó ann go ndéarfadh mná (25 %) ná fir
(16 %) a bheith ag siúl. Ina theannta sin, is mó an
seans go ndéarfaidh mná (18 %) go nglacann siad
iompar poiblí i gcomparáid le fir (13 %). 

●  Is  dóchúla  go  mbainfidh  freagróirí  idir  25-54  bliana
d’aois  úsáid as carr  mar  phríomh-mhodh iompair
agus is lú seans go shiúlfaidh siad. Tá seans níos
mó ann dóibh siúd atá idir 15 agus 25 bliana d’aois
(35 %) ná aoisghrúpaí níos sine a rá gurb é an t-
iompar  poiblí  an  príomh-mhodh  iompair,  agus  is
dóchúla dóibh siúd atá 55+ (29 %) ná aoisghrúpaí
eile a rá gurb é an siúl an príomh-mhodh iompair
laethúil. 

● Is dóchúla go n-úsáidfidh freagróirí a bhfuil leibhéil arda
oideachais  acu  carr  mar  phríomh-mhodh iompair
laethúil. Mar shampla, baineann 53 % díobh siúd a
bhfuil  leibhéal  iar-mheánscoile  acu  úsáid  as  carr
mar  a  bpríomh-mhodh  iompair,  i  gcomparáid  le
26 % díobh siúd a bhfuil  leibhéal  oideachais  acu
faoi bhun an mheánoideachais. 

●  Is  iad  na  freagróirí  atá  féinfhostaithe  le  fostaithe  na
daoine  is  dóchúla  a  úsáidfidh  carr  (67 %),  go
háirithe  i  gcomparáid  le  daoine  tí  (33 %)  agus
daoine ar scor (34 %). Is iad daoine tí  (41 %) na
daoine is dóchúla a rá gurb é an siúl an príomh-
mhodh iompair atá acu. 

● Freagróirí a bhfuil na deacrachtaí airgeadais is mó acu,
is  dóchúla  dóibh  siúl  (26 %)  nó  iompar  poiblí
(21 %) a lua agus is lú an seans go luafaidh siad
carr (36 %) ná iad siúd a bhfuil níos lú deacrachtaí
acu. 

● An t-ioncam níos indiúscartha atá ag freagróir, is mó an
seans  go  ndéarfaidh  siad  gur  carr  é  an  príomh-
mhodh atá acu, agus is lú an seans go bhfuil siad
ag siúl.  Mar  shampla,  luann 31 % sa  1d  quintile
siúlóid, i gcomparáid le 10 % sa 5ú quintile. 

● B’fhéidir nach ionadh é, is iad na freagróirí a bhfuil cónaí
orthu  i  mbailte  móra  na  cinn  is  dóichí  a  luaigh
iompar  poiblí  (33 %)  agus  is  lú  seans go  luaidís
carr (32 %). 

● Is lú an seans go luafaidh úinéirí  gluaisteán siúl  mar
mhodh iompair  laethúil  i  gcomparáid  le  freagróirí
nach bhfuil carr acu. 
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96

Carr

Roinnt
gluaisteán
(tacsaí san
áireamh)

Gluaisrothar
nó móipéid

atá faoi
úinéireacht
phríobháide

ach

Traein
(neamhuirbea

ch) 

Long
nó bád

Iompar
poiblí (bus,

meitreo,
tram, bád

farantóireac
hta, iarnród
uirbeach,

etc.)

Rothar nó
scútar faoi
úinéireacht
phríobháide
ach (lena n-

áirítear
leictreach)

Rothar,
scútar nó
móipéid

chomhroinnt
e (lena n-
áirítear
rothar

leictreach)

Ag siúl

Gan aon
shoghluai
steacht

laethúil ná
rialta

Eile
(SPONTANEOUS)

Níl a
fhios
agat

AE27 47 0 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Inscne

Fear 53 1 3 1 0 13 9 2 16 2 0 0

Bean 41 1 1 1 0 18 8 1 25 4 0 0

Aois

15-24 23 1 4 1 0 35 11 4 20 1 0 0

25-39 56 1 2 1 0 14 9 2 13 2 0 0

40-54 60 1 2 1 0 13 7 1 14 1 0 0

55+ 41 1 1 0 0 13 8 2 29 5 0 0

Suíomh an teaghlaigh

Teaghlach singil gan 
leanaí 

33 1 2 1 0 23 9 2 25 4 0 0

Teaghlaigh Aonair le 
leanaí 

45 0 2 1 0 16 8 1 22 4 1 0

Ilteaghlaigh gan 
leanaí 

50 1 1 1 0 12 8 2 22 3 0 0

Teaghlach ina bhfuil 
leanaí 

62 0 2 1 0 11 8 1 13 2 0 0

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den 
am 

36 1 3 0 0 21 6 1 26 5 1 0

Ó am go ham 46 1 2 1 0 16 6 2 23 3 0 0

Beagnach riamh/Ná 48 1 1 1 0 15 10 2 19 3 0 0

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 30 0 2 1 0 20 8 2 31 6 0 0

2a quintile 45 1 1 1 0 13 9 2 25 3 0 0

3ú ceintile 50 1 1 1 0 14 10 1 20 2 0 0

4ú quintile 56 1 1 1 0 14 9 2 14 2 0 0

5ú quintile 57 1 2 1 0 15 11 2 10 1 0 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar 
chonradh oscailte 
críochnaithe 

62 1 2 1 0 14 8 1 10 1 0 0

Fostaithe ar 
chonradh 
gearrthéarmach 

49 0 3 1 0 17 12 2 16 0 0 0

Fostaithe le 
gníomhaireacht oibre
sealadaí/ardán ar 
líne

51 3 2 4 1 19 8 4 6 2 0 0

Daoine féinfhostaithe
gan fhostaithe 

60 1 4 1 0 10 8 1 14 1 0 0

Féinfhostaithe le 
fostaithe 

67 1 1 3 1 6 4 3 10 3 1 0

Dífhostaithe 37 1 2 0 0 16 7 2 32 3 0 0

Ar scor 34 1 1 0 0 13 8 2 34 7 0 0

Ag tabhairt aire don 
bhaile, 
neamhghníomhach 

33 0 1 0 0 13 5 1 41 6 0 0

Mac léinn 16 1 5 2 0 39 13 4 19 1 0 0

Eile 53 0 5 0 0 13 10 1 15 0 3 0

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara 
leibhéal 

26 1 1 0 0 12 4 1 44 11 0 0

Tánaisteach 46 1 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Post tánaisteach 53 1 2 1 0 14 8 2 17 2 0 0

Ollscoil na Banríona 51 1 2 1 0 17 11 1 14 2 0 0

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 32 1 2 1 0 33 9 2 19 1 0 0

Bruachbhailte nó 
imeall cathrach mór 

50 0 2 1 0 18 9 1 16 3 0 0

Baile nó cathair 
bheag 

50 1 2 1 0 10 9 2 23 2 0 0

Sráidbhaile tíre 54 1 1 1 0 7 7 2 21 6 0 0

Feirm nó teach faoin 
tuath 

80 2 0 0 0 3 4 0 7 4 0 0

An bhfuil carr agat?

Tá, díosal 70 1 1 0 0 7 5 1 13 2 0 0

Tá, peitreal 62 1 1 1 0 9 8 2 15 1 0 0

Tá, hibrideach 64 1 2 1 0 11 8 2 9 2 0 0

Tá, leictreach 65 2 0 0 1 9 9 1 10 3 0 0

Tá, eile 52 1 7 2 1 8 8 1 14 6 0 0

Ní féidir, acmhainn 5 1 2 1 0 36 12 4 34 5 0 0

Níl, cúis eile 5 1 3 1 0 33 11 2 37 7 0 0

QA11 Ar lá  tipiciúil,  cad é do phríomh-mhodh iompair? De réir  an phríomh-mhodh, ciallaíonn muid an ceann a
úsáideann tú an chuid is mó go minic. (% — AE)
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Measann  formhór  na  bhfreagróirí  i  gceantair
uirbeacha  go  bhfuil  cáilíocht  an  iompair  phoiblí  go
maith  ó  thaobh  cáilíochta,  infhaighteachta  agus
inacmhainne  de.  Tá  an  sásamh  le  hiompar  poiblí  i
bhfad níos ísle i gceantair thuaithe. 

I measc na bhfreagróirí, ismó sásamh ná sásamh maidir le
hinacmhainneacht agus infhaighteacht, mar a léirítear sa
ghraf thíos. 

Measann  seisear  as  gach  deichniúr  (60 %)  go  bhfuil
caighdeán an iompair phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí
orthu  chomh  maith,  agus  dúirt  12 %  go  bhfuil  sé  “an-
mhaith”.31 Mheas thart ar thriúr as gach deichniúr (31 %)
go bhfuil  an caighdeán chomh dona,  agus deir  9 % go
bhfuil  sé  “an-dona”.  Deir  beagnach  duine  as  gach
deichniúr (9 %) nach bhfuil a fhios acu. 

Tá an tromlach (55 %) den tuairim go bhfuil caighdeán an
iompair phoiblí chomh maith céanna, agus 13 % ag rá go
bhfuil sé “an-mhaith”. Beagnach ceithre as gach deichniúr
(39 %) ar an ráta chomh dona, agus 13 % á rá go bhfuil sé

31 QA12 Cén ráta a dhéanfá ar chaighdeán an iompair phoiblí
sa  cheantar  ina  bhfuil  cónaí  ort?  12.1  Maidir  le
hinfhaighteacht:  is  éard  atá  i  gceist  le  hinfhaighteacht  ná
dóthain  seirbhísí  iompair  phoiblí  a  bheith  ann  chun  go
mbeidh tú in ann na háiteanna is gá duit a shroicheadh, ó
thaobh  cainníochta  agus  cineáil  de.  12.2  I  dtéarmaí
inacmhainneachta,  is  é  sin  an  t-airgead  agus  an  t-am  a
theastaíonn chun taisteal  ar iompar poiblí  ó áit  amháin go
háit  eile.  12.3  I  dtéarmaí  cáilíochta:  ciallaíonn  Caighdeán
poncúlacht, glaineacht, sábháilteacht, éasca le rochtain agus
compord. 

“an-dona”. Deir beagnach duine as gach deichniúr (9 %)
nach bhfuil a fhios acu. 

Measann  níos  mó  ná  leath  (54 %)  go  bhfuil
inacmhainneacht an iompair  phoiblí  ina gceantar chomh
maith,  agus  deir  11 %  go  bhfuil  sé  “an-mhaith”.  Tá
beagnach  ceathrar  as  gach  deichniúr  (38 %)
inacmhainneacht  ráta  chomh dona,  agus  11 % á  rá  go
bhfuil  sé  “an-dona”.  Deir  níos  lú  ná  duine  as  gach
deichniúr (8 %) nach bhfuil a fhios acu. 
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QA12 Cén ráta a dhéanfá ar chaighdeán an iompair phoiblí sa cheantar ina 
bhfuil cónaí ort? (% — AE)

12.1 Maidir le hinfhaighteacht: is éard atá i gceist le hinfhaighteacht ná 
dóthain seirbhísí iompair phoiblí a bheith ann chun go mbeidh tú in ann 
na háiteanna is gá duit a shroicheadh, ó thaobh cainníochta agus cineáil 
de. 

12.2 I dtéarmaí inacmhainneachta, is é sin an t-airgead agus an t-am a 
theastaíonn chun taisteal ar iompar poiblí ó áit amháin go háit eile.

12.3 I dtéarmaí cáilíochta: ciallaíonn Caighdeán poncúlacht, glaineacht, 
sábháilteacht, éasca le rochtain agus compord

An-
mhaith

Maith go 
leor

Go 
cothrom 
dona

An-olc Níl a fhios 
agat



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

I  ngach  tír  seachas  i  dtír  amháin,  deir  tromlach  na
bhfreagróirí  go  bhfuil  cáilíocht  an  iompair  phoiblí  ina
gceantar féin go maith, cé go bhfuil sciaranna idir 82 % i
Lucsamburg,  80 %  sa  tSeicia  agus  75 %  san  Ísiltír  go
45 % sa Chipir  (vs 44 % ‘droch’),  50 % san Iodáil  agus
52 %  sa  Chróit.  I  sé  thír,  deir  duine  amháin  as  gach
cúigear ar a laghad go bhfuil an cháilíocht “an-mhaith”: An
tSualainn,  Lucsamburg (27 % araon),  an tSeicia (25 %),
an Ostair (24 %), an Eastóin (23 %) agus an Ísiltír (20 %). 

Is  í  an Ghréig an eisceacht,  áit  a  ndeir  44 % go bhfuil
cáilíocht  an  iompair  phoiblí  ina  gceantar  féin  go  maith
agus deir 54 % go bhfuil sé go dona. 

Arís eile, tá leibhéal ard freagraí “níl  a fhios” sa Fhrainc
(25 %). 
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Níl a fhios agat
9 An-mhaith

12

Maith go 
leor
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Go 
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22

An-olc
9

2 Jur: Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

QA12.3 Cén chaoi a measfá cáilíocht an iompair 
phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort? I dtéarmaí 
cáilíochta: ciallaíonn Caighdeán poncúlacht, 
glaineacht, sábháilteacht, éasca le rochtain agus 
compord. 
(% — AE27]

An-mhaith Maith go leor Go cothrom dona An-olc Níl a fhios 
agat

QA12.3 Cén chaoi a measfá cáilíocht an iompair phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort?
I dtéarmaí cáilíochta: ciallaíonn Caighdeán poncúlacht, glaineacht, sábháilteacht, éasca le rochtain agus 
compord. (%)
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In 22 thír, mheas formhór na bhfreagróirí go bhfuil iompar
poiblí ar fáil ina gceantar féin chomh maith, leis an gcion is
airde  i  Lucsamburg (76 %),  sa tSeicia  (73 %) agus san
Ungáir  (71 %).  San  Iodáil,  is  ionann  infhaighteacht  na
rátála chomh maith agus chomh dona (48 % araon). 

Sa  tSualainn  (30 %),  i  Lucsamburg  (27 %),  sa  tSeicia
(25 %), san Ísiltír agus san Eastóin (21 % araon), ar ráta
amháin as cúig ráta ar a laghad mar infhaighteacht “an-
mhaith”. 

Sna ceithre thír eile, ní mheasann ach mionlach go bhfuil
fáil chomh maith ar iompar poiblí ina gceantar: An Ghréig
(39 %), an Chipir (40 %), an Phortaingéil (45 %) agus an
Fhionlainn (48 %). 
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Níl a fhios agat
6 An-mhaith

13

Maith go 
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2 Jur: Réamhaithrisím (fíorais). 
2022)

QA12.1 Cén chaoi a measfá cáilíocht an iompair 
phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort?
Maidir le hinfhaighteacht: is éard atá i gceist le 
hinfhaighteacht ná dóthain seirbhísí iompair phoiblí a 
bheith ann chun go mbeidh tú in ann na háiteanna is 
gá duit a shroicheadh, ó thaobh cainníochta agus 
cineáil de. (% — AE27)

An-mhaith Maith go leor Go cothrom dona An-olc Níl a fhios 
agat

QA12.1 Cén chaoi a measfá cáilíocht an iompair phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort?
(% — i dtéarmaí infhaighteachta: is éard atá i gceist le hinfhaighteacht ná dóthain seirbhísí iompair phoiblí 
a bheith ann chun go mbeidh tú in ann na háiteanna is gá duit a shroicheadh, ó thaobh cainníochta agus 
cineáil de.) 
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Is  mó  an  seans  go  ndéarfaidh  freagróirí  i  Lucsamburg
(93 %) go bhfuil  inacmhainneacht an iompair  phoiblí  ina
gceantar  féin  go maith  ná i  dtíortha  eile.  Go deimhin,  i
Lucsamburg,  measann  an  tromlach  (61 %)  go  bhfuil
inacmhainneacht “an-mhaith” — an t-aon tír ina ndeir níos
mó ná triúr as gach deichniúr é sin. 

Tá 25 thír  ann ina bhfuil  inacmhainneacht  an tromlaigh
chomh maith céanna, le sciaranna ó 93 % i Lucsamburg,
74 %  sa  tSeicia  agus  72 %  san  Eastóin  go  46 %  sa
Phortaingéil  (vs  44 %  dona),  48 %  sa  Chipir  (vs  37 %
dona)  agus  49 %  sa  Danmhairg  (vs  46 %  dona).  Sa
Ghearmáin  (43 %)  agus  san  Ísiltír  (46 %),  níl  ach
inacmhainneacht ar ráta mionlaigh chomh maith. 

Is fiú a nótáil an ceathrú cuid (25 %) de na freagróirí sa
Fhrainc a deir nach bhfuil a fhios acu. 

De  réir  dearcadh  níos  leithne  ar  na  torthaí,  is  iad  na
freagróirí  i  Lucsamburg  agus  sa  tSeicia  go  seasta  an
dream is dóchúla a mheasann gach gné den iompar poiblí
áitiúil a bheith chomh maith céanna, cé go bhfuil siad siúd
sa Chipir i measc na ndaoine is dóchúla a mheasann go
bhfuil gach gné go dona. 
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2 Jur: Réamhaithrisím (fíorais). 
2022)

QA12.2 Conas a mheasfá cáilíocht an iompair phoiblí sa 
cheantar ina bhfuil cónaí ort?
I dtéarmaí inacmhainneachta, is é sin an t-airgead agus 
an t-am a theastaíonn chun taisteal ar iompar poiblí ó áit 
amháin go háit eile. (% — AE27)

An-mhaith Maith go leor Go cothrom dona An-olc Níl a fhios 
agat

QA12.2 Conas a mheasfá cáilíocht an iompair phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort?
(% — i dtéarmaí inacmhainneachta, is é sin an t-airgead agus an t-am a theastaíonn chun taisteal ar 
iompar poiblí ó áit amháin go háit eile.)
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Léiríonn  torthaí  na  hanailíse  sochdhéimeagrafacha ar
leibhéal AE roinnt difríochtaí i measc na bhfreagróirí, go
háirithe maidir le haois, leibhéil oideachais, ioncam agus
uirbiú. 

● Tá seans níos mó ag na daoine idir 15-24 bliana d’aois
ná  freagróirí  níos  sine  cáilíocht  (64 %),
inacmhainneacht  (59 %)  agus  infhaighteacht
(62 %) a n-iompar  poiblí  áitiúil  a  mheas mar “go
maith”. 

● Is mó seans go ndéanfaidh freagróirí a bhfuil ardleibhéal
oideachais  acu  cáilíocht,  inacmhainneacht  agus
infhaighteacht  a  gcuid  iompair  phoiblí  áitiúil  a
mheas go maith. Mar shampla, measann 58 % de
na  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal  oideachais  iar-
mheánscoile nó ollscoile acu go bhfuil a n-iompar
poiblí áitiúil ‘go maith’, i gcomparáid le 54 % díobh
siúd  a  bhfuil  meánleibhéal  oideachais  acu  agus
47 % díobh siúd ag a bhfuil leibhéal faoi bhun an
mheánoideachais. 

● Is lú na deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir, is
é is dóichí go measfaidh siad go maith gach gné
den  iompar  poiblí  áitiúil.  Mar  shampla,  measann
56 % de na deacrachtaí is lú infhaighteacht chomh
maith, i gcomparáid le 46 % díobh siúd a bhfuil na
deacrachtaí is mó acu. 

● Is mó an t-ioncam indiúscartha atá ag freagróir, is é is
dóichí  go  ndéarfaidh  siad  go  bhfuil
inacmhainneacht  an iompair  áitiúil  go maith:  Deir
58 % sa 5ú ceintile é seo, i gcomparáid le 48 % sa
1d ceansa. 

●  Dá  mhéad  uirbiú  timpeallacht  an  fhreagróra,  is  é  is
dóichí go measfaidh siad gach gné chomh maith.
Tá an difríocht is mó le feiceáil ar fáil, agus 75 % i
mbailte  móra  ag  rá  go  bhfuil  sé  seo  go  maith  i
gcomparáid le 35 % i sráidbhailte tuaithe. Is fiú a
thabhairt  faoi  deara  freisin  gur  dóchúla  go  bhfuil
daoine  atá  ina  gcónaí  i  gcathracha  móra  níos
dóchúla ná iad siúd atá ina gcónaí i mbruachbhailte
nó  in  imeall  cathrach  mór  chun gach gné dá  n-
iompar  poiblí  a  mheas  go  maith.  Mar  shampla,
75 % ina gcónaí i gcathair mhór infhaighteacht ráta
chomh maith,  i  gcomparáid le  59 % ina gcónaí  i
mbruachbhailte nó imeall cathrach mór. 
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I dtéarmaí cáilíochta:
ciallaíonn Caighdeán

poncúlacht, glaineacht,
sábháilteacht, éasca le
rochtain agus compord.

Maidir le hinfhaighteacht: is éard atá i gceist
le hinfhaighteacht ná dóthain seirbhísí

iompair phoiblí a bheith ann chun go mbeidh
tú in ann na háiteanna is gá duit a

shroicheadh, ó thaobh cainníochta agus
cineáil de.

I dtéarmaí inacmhainneachta, is
é sin an t-airgead agus an t-am a

theastaíonn chun taisteal ar
iompar poiblí ó áit amháin go háit

eile.

AE27 60 55 54

Inscne

Fear 59 53 54

Bean 60 56 53

Aois

15-24 64 62 59

25-39 61 55 54

40-54 59 53 51

55+ 59 53 54

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 50 46 43

Ó am go ham 56 53 51

Beagnach riamh/Ná 62 56 56

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 64 58 57

Neodrach 59 54 53

Iomlán ‘Diúltach’ 50 45 44

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 57 54 48

2a quintile 61 54 53

3ú ceintile 60 54 53

4ú quintile 61 53 51

5ú quintile 62 58 58

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte críochnaithe 61 55 54

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 63 58 51

Fostaithe le gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne 

63 57 58

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 58 52 53

Féinfhostaithe le fostaithe 55 54 52

Dífhostaithe 55 52 46

Ar scor 60 54 54

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

51 45 43

Mac léinn 66 64 61

Eile 65 53 45

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 71 75 67

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 62 59 56

Baile nó cathair bheag 59 53 53

Sráidbhaile tíre 49 36 41

Feirm nó teach faoin tuath 33 19 28

An bhfuil carr agat?

Tá, díosal 56 48 40

Tá, peitreal 59 53 47

Tá, hibrideach 63 52 41

Tá, leictreach 62 52 50

Tá, eile 55 58 59

Ní féidir, acmhainn 64 62 56

Níl, cúis eile 64 65 60

QA12 Cén ráta a dhéanfá ar chaighdeán an iompair phoiblí sa cheantar ina bhfuil cónaí ort? (% — iomlán ‘Dea-bhail’)
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Is  iad  iompar  poiblí  níos  minice  agus  níos
inacmhainne na príomhrudaí a chuideodh le freagróirí
iompar níos inbhuanaithe a roghnú 

Iarradh ar fhreagróirí cad iad na rudaí is mó a chabhródh
leo  modh  iompair  níos  inbhuanaithe  a  ghlacadh.  32Is
minice a luadh iompar poiblí (36 %), agus ina dhiaidh sin
bhí iompar poiblí níos inacmhainne (29 %). 

Luann duine amháin ar a laghad as gach cúigear iompar
poiblí  níos tapúla (23 %),  bealaí  iompair  phoiblí  nua nó
níos  fearr  (21 %)  nó  níos  mó  agus  lánaí  rothair  níos
sábháilte (20 %). Beagnach mar a luaigh go leor freagróirí
stadanna níos dlúithe d’iompar poiblí (19 %).

Idirnascacht níos fearr idir modhanna iompair poiblí agus
príobháideacha  (16 %),  sráideanna  nach  bhfuil  chomh
truaillitheach céanna agus sráideanna nach bhfuil chomh
plódaithe  céanna  (16 %),  sráideanna  atá  níos
neamhdhíobhálaí  do  choisithe  (14 %)  nó  rothair

32 OIBRÍONN SÉ. Ón liosta seo a leanas, cé na gnéithe is mó a
chabhródh leat modh iompair níos inbhuanaithe a ghlacadh?
(TRÍ FHREAGRAÍ AR A MHÉID) 

leictreacha níos inacmhainne (13 %) is mó a chabhródh
leo iompar níos inbhuanaithe a ghlacadh. 

Deir  beagnach  duine  as  gach  deichniúr  (8 %)  go
gcabhródh roghanna feabhsaithe roinnte carranna leo. 
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2 Jur: Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

Iompar poiblí níos minice

Iompar poiblí níos inacmhainne

Iompar poiblí níos tapúla

Bealaí nua iompair phoiblí nó bealaí iompair phoiblí atá 
deartha níos fearr

Níos mó agus níos sábháilte lánaí rothar

Stadanna iompair phoiblí níos dlúithe

Idirnascacht níos fearr idir modhanna iompair poiblí agus 
príobháideacha

Sráideanna nach bhfuil chomh truaillitheach agus nach bhfuil 
chomh plódaithe céanna

Sráideanna níos cairdiúla do choisithe

Rothair leictreacha níos inacmhainne

Roghanna feabhsaithe maidir le roinnt carranna

Eile (SPONTANEOUS)

Cliceáil grianghraf a mhéadú

Níl a fhios agat

OIBRÍONN SÉ. Ón liosta seo a leanas, cé na gnéithe is mó a chabhródh leat modh iompair níos 
inbhuanaithe a ghlacadh? (UASMHÉID 3 FHREAGRA) (% — AE)
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In 21 thír, is é is dóichí go ndéarfaidh freagróirí níos minice
iompar  poiblí  a  chabhródh  leo  modh  iompair  níos
inbhuanaithe a ghlacadh, agus na sciartha is mó le feiceáil
sa Ghréig (54 %), sa Phortaingéil (49 %) agus sa Spáinn
(44 %) agus sa Danmhairg agus sa Laitvia (30 % araon).

I  gcúig thír,  lena n-áirítear an tSualainn (51 %) agus an
Ísiltír  (45 %),  is  é  iompar  poiblí  níos  inacmhainne  an
freagra is mó a luaitear, agus san Eastóin, is minic a deir
(33 %) de fhreagróirí  bealaí  iompair  phoiblí  nua nó níos
fearr  a  bheadh  ina  gcabhair  dóibh  iompar  níos
inbhuanaithe a ghlacadh. 
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Iompar poiblí níos minice Iompar poiblí níos inacmhainne Bealaí nua iompair phoiblí nó 
bealaí iompair phoiblí atá 
deartha níos fearr

OIBRÍONN SÉ. Ón liosta seo a leanas, cé na gnéithe is mó a chabhródh leat modh iompair níos 
inbhuanaithe a ghlacadh? (% an freagra is mó a luaitear de réir tíre) 
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Léirigh torthaí na hanailíse sochdhéimeagrafacha ag
AEgo  leor  difríochtaí  i  measc  na  bhfreagróirí,  mar
shampla, le deacrachtaí airgeadais, oideachas, fostaíocht
nó aois. 

● Iad siúd atá idir 15-54 bliana d’aois, is dóichí go luafaidh
siad  iompar  poiblí  níos  tapúla,  bealaí  iompair
phoiblí  nua nó níos fearr deartha nó lánaí rothair
níos  mó  agus  níos  sábháilte  i  gcomparáid  le
freagróirí atá 55+ bliana d’aois. Mar shampla, luann
28 % de dhaoine  idir  15-24  bliana  d’aois  iompar
poiblí níos tapúla, i gcomparáid le 19 % díobh siúd
atá  55+  d’aois,  mar  ghné  thábhachtach  a
chuideodh  leo  modhanna  iompair  níos
inbhuanaithe a ghlacadh. 

● An t-ioncam indiúscartha is mó atá ag freagróir, is é is
dóichí  go luafaidh siad iompar poiblí  níos tapúla,
bealaí  nua  nó  bealaí  atá  deartha  níos  fearr  nó
idirnascacht níos fearr idir modhanna iompair poiblí
agus príobháideacha, agus is lú seans go luafaidh
siad inacmhainneacht níos fearr. 

● Dá mhéad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is é is dóichí  go luafaidh siad iompar  poiblí  níos
inacmhainne:  36 %  leis  na  deacrachtaí  is  mó  a
dhéanamh,  i  gcomparáid  le  27 %  leis  na
deacrachtaí  is  lú.  Is  iad  na  daoine  a  bhfuil  na
deacrachtaí is lú acu (22 %) na cinn is dóichí a lua
chomh  maith  le  lánaí  rothar  níos  sábháilte,  i
gcomparáid leo siúd a bhfuil deacrachtaí acu ar a
laghad cuid den am (16 %). 

●  Is  dóichí  go  luafaidh  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal
oideachais  ollscoile  acu  níos  mó  lánaí  rothair
(24 %) agus  iompar  poiblí  níos tapúla  (26 %)  ná
aon ghrúpa eile.  Mar sin féin,  is lú  an seans go
luafaidh  siad  iompar  poiblí  níos  inacmhainne
(26 %),  go  háirithe  i  gcomparáid  le  daoine  ag  a
bhfuil  leibhéal  oideachais  meánscoile  (31 %)  nó
faoi bhun leibhéal oideachais (30 %). 

●  Freagróirí  atá  fostaithe  i  ngníomhaireacht  oibre
sealadaí/ardán  ar  líne  (24 %)  is  dóchúla  go
luafaidh siad idirnascacht níos fearr idir modhanna
iompair  poiblí  agus príobháideacha.  Is  mó seans
go ndéanfaidh mic léinn ná grúpaí fostaíochta eile
iompar poiblí níos inacmhainne a lua (33 %), lánaí
rothar  níos  sábháilte  (28 %)  agus  iompar  poiblí
níos minice (39 %). 

● Is ea is mó a uirbíodh timpeallacht an fhreagróra, is é is
dóichí go luafaidh siad iompar poiblí níos tapúla. Is
mó  seans  go  ndéanfaidh  freagróirí  ó  cheantair
thuaithe  iompar  poiblí  a  lua  níos  minice  nó
stadanna iompair phoiblí níos dlúithe a lua. 
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Iompar poiblí níos
minice

Iompar poiblí níos
inacmhainne

Iompar poiblí níos
tapúla

Bealaí nua iompair
phoiblí nó bealaí

iompair phoiblí atá
deartha níos fearr

Níos mó agus níos
sábháilte lánaí

rothar

Stadanna iompair
phoiblí níos dlúithe

AE27 36 29 23 21 20 19

Inscne

Fear 35 28 23 22 21 17

Bean 38 30 23 21 19 21

Aois

15-24 37 32 28 21 26 17

25-39 37 28 25 22 23 19

40-54 37 29 26 23 20 17

55+ 35 28 19 19 16 20

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 39 36 25 21 16 21

Ó am go ham 39 32 24 20 16 22

Beagnach riamh/Ná 35 27 23 22 22 17

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 34 32 19 18 18 21

2a quintile 37 31 21 20 20 19

3ú ceintile 36 30 25 23 20 18

4ú quintile 36 29 24 25 22 18

5ú quintile 36 25 28 26 23 15

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

37 29 26 24 22 17

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

35 33 25 24 21 18

Fostaithe le gníomhaireacht 
oibre sealadaí/ardán ar líne

29 21 18 22 18 19

Daoine féinfhostaithe gan 
fhostaithe 

35 24 22 21 21 17

Féinfhostaithe le fostaithe 30 22 25 19 17 12

Dífhostaithe 39 35 22 18 18 19

Ar scor 35 28 17 18 16 21

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

40 33 23 18 15 24

Mac léinn 40 31 29 22 27 19

Eile 28 29 21 18 23 17

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 39 30 20 16 7 20

Tánaisteach 36 31 23 20 19 20

Post tánaisteach 36 27 23 22 23 18

Ollscoil na Banríona 38 26 26 25 24 14

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 33 31 27 21 21 16

Bruachbhailte nó imeall 
cathrach mór 

35 31 21 22 22 16

Baile nó cathair bheag 36 29 22 20 21 20

Sráidbhaile tíre 40 28 21 22 17 21

Feirm nó teach faoin tuath 41 24 18 31 11 26

An bhfuil carr agat?

Tá, díosal 37 25 24 22 20 18

Tá, peitreal 37 29 23 22 20 20

Tá, hibrideach 35 23 26 25 24 16

Tá, leictreach 24 20 22 23 27 10

Tá, eile 32 20 14 15 16 19

Ní féidir, acmhainn 38 39 23 18 19 21

Níl, cúis eile 35 30 22 19 20 18

QA13 Ón liosta seo a leanas,  cé na gnéithe a chuideodh leat  modh iompair  níos inbhuanaithe a ghlacadh? (TRÍ
FHREAGRAÍ AR A MHÉID) 
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Idirnascacht
níos fearr idir
modhanna

iompair poiblí
agus

príobháideach
a

Sráideanna
nach bhfuil

chomh
truaillitheach
agus nach

bhfuil chomh
plódaithe
céanna

Sráideanna níos
cairdiúla do

choisithe

Rothair
leictreacha

níos
inacmhainne

Roghanna
feabhsaithe

maidir le
roinnt

carranna

Eile
(SPONTANEOUS)

Cliceáil grianghraf 
a mhéadú 

Níl a 
fhios agat

AE27 16 15 14 13 8 1 6 2

Inscne

Fear 17 16 13 14 8 1 6 2

Bean 15 14 15 12 7 1 6 2

Aois

15-24 13 16 15 20 8 0 3 1

25-39 17 15 12 15 10 1 3 1

40-54 19 15 12 13 9 1 6 1

55+ 15 14 16 9 6 1 9 2

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den 
am 

14 16 17 13 8 1 4 1

Ó am go ham 15 18 15 13 8 1 5 1

Beagnach riamh/Ná 17 13 13 12 8 1 7 2

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 13 15 16 13 6 1 7 3

2a quintile 15 16 15 14 6 0 6 2

3ú ceintile 18 13 13 13 9 1 5 1

4ú quintile 19 14 12 14 10 1 5 1

5ú quintile 20 16 12 12 10 0 5 1

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh 
oscailte críochnaithe 

18 15 12 14 10 1 5 1

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

18 14 12 15 9 0 4 2

Fostaithe le 
gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne

24 17 8 12 13 0 1 1

Daoine féinfhostaithe 
gan fhostaithe 

20 18 11 12 10 1 6 1

Féinfhostaithe le 
fostaithe 

19 13 11 14 11 1 12 0

Dífhostaithe 15 16 14 17 7 0 4 2

Ar scor 13 14 17 8 5 1 10 3

Ag tabhairt aire don 
bhaile, 
neamhghníomhach 

12 14 17 9 5 1 6 2

Mac léinn 13 17 14 19 7 0 2 1

Eile 23 15 3 23 5 1 11 1

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara 
leibhéal 

9 14 14 6 3 2 13 4

Tánaisteach 15 15 15 13 7 1 6 2

Post tánaisteach 18 13 12 14 8 0 6 2

Ollscoil na Banríona 19 15 12 12 10 1 5 1

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 15 20 16 12 8 1 6 1

Bruachbhailte nó 
imeall cathrach mór 

17 13 12 15 6 1 7 1

Baile nó cathair bheag 16 15 15 14 8 1 7 2

Sráidbhaile tíre 18 10 11 11 7 1 6 2

Feirm nó teach faoin 
tuath 

24 8 7 14 5 2 6 1

An bhfuil carr agat?

Tá, díosal 18 14 12 13 9 1 6 2

Tá, peitreal 19 15 12 12 8 1 7 1

Tá, hibrideach 24 17 14 15 10 1 4 1

Tá, leictreach 14 10 14 16 13 3 9 0

Tá, eile 21 14 10 11 13 0 5 0

Ní féidir, acmhainn 12 15 18 11 5 0 4 2

Níl, cúis eile 10 17 19 12 5 1 7 3

QA13  Ón  liosta  seo  a  leanas,  cé  na  gnéithe  a  chuideodh  leat  modh  iompair  níos  inbhuanaithe  a  ghlacadh?
(UASMHÉID 3 FHREAGRA) (% — AE)
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3. Rochtain ar spásanna glasa
Tá trí cheathrú de na freagróirí ina gcónaí laistigh de
siúlóid deich nóiméad de spás glas, agus tá níos mó
ná ochtar as gach deichniúr sásta lena cháilíocht 

Tá  cónaí  ar  fhormhór  mór  na  bhfreagróirí  laistigh  de
dheich nóiméad ó shiúlóid ó spás glas.33 Maireann leath
(50 %) cúig nóiméad nó níos lú ar shiúl, agus deir 26 %
díobh go bhfuil  cónaí orthu idir  sé nóiméad agus deich
nóiméad  siúil  uaidh.  Maireann  thart  ar  aon  as  seacht
(16 %)  siúlóid  11-20  nóiméad  ó  spás  glas,  le  5 %  ina
chónaí 21-30 nóiméad ar shiúl agus 2 % níos mó ná 30
nóiméad ar shiúl. 

In 22 Bhallstát, is é is dóichí go mbeidh na freagróirí ina
gcónaí laistigh de shiúlóid cúig nóiméad go dtí  an spás
glas is gaire dóibh, cé go bhfuil  sciaranna idir 85 % san
Fhionlainn, 84 % sa tSlóivéin agus 82 % sa tSualainn go
35 % sa Ghréig, 37 % sa Pholainn agus 38 % san Ungáir. 

San  Iodáil  (34 %),  sa  Phortaingéil  (33 %),  agus  sa
Bhulgáir  (31 %), bíonn na freagróirí  ina gcónaí go minic
idir siúlóid sé nóiméad agus deich nóiméad ó spás glas. 

I Málta (24 %), is dóichí go mbeidh siúl 11-20 nóiméad ó
spás glas ag na freagróirí. Sa Rómáin, tá an dóchúlacht
chéanna ann go mbeidh na freagróirí  ina gcónaí idir sé
agus deich nóiméad nó 11-20 nóiméad siúil amach (30 %
araon). 

Níl  ach ceithre thír  ann ina bhfuil  ar  a laghad duine as
gach deichniúr ina gcónaí ar shiúl ó 21–30 nóiméad ón
spás glas is gaire:  An Rómáin (16 %), Málta (11 %), an
Bhulgáir agus an Ghréig (10 % araon). Is é Málta (21 %)
an t-aon tír ina bhfuil cónaí ar dhuine as gach deichniúr ar
a laghad níos mó ná 30 nóiméad ag siúl uaidh. 

 

33 TÁ TÚ 14. Cá fhad a thógann sé siúl ó do theach go dtí an
spás glas is gaire duit? 
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Léiríonn an anailís shochdhéimeagrafach ar leibhéal an
Aontais  na  difríochtaí  is  suntasaí  idir  iad  siúd  a  bhfuil
cónaí orthu laistigh de chúig nóiméad ón spás glas is gaire
dóibh agus iad siúd a bhfuil nóiméad 11-20 nóiméad caite
acu, agus leibhéal oideachais, staid airgeadais agus uirbiú
na bpríomhdhifritheoirí. 

● Mar shampla, tá 61 % de na freagróirí a bhfuil leibhéal
oideachais iar-mheánscoile acu laistigh de shiúlóid
cúig  nóiméad  ón  spás  glas  is  gaire  dóibh,  i
gcomparáid le 46 % díobh siúd ag a bhfuil leibhéal
meánscoile agus 47 % díobh siúd a bhfuil leibhéal
níos ísle ná an leibhéal meánscoile acu. 

●  Tá  na  difríochtaí  níos  mó  fós  bunaithe  ar  an  staid
airgeadais. Tá níos mó ná leath (55 %) díobh siúd
ar annamh nó nach raibh deacracht acu riamh ag
íoc billí beo laistigh de chúig nóiméad siúlóide de
spás glas, i gcomparáid le (42 %) thart ar cheathrar
as gach deichniúr a bhfuil deacracht acu billí a íoc
ar a laghad cuid den am. Ar an gcaoi chéanna, tá
20 % acu a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu ar a
laghad cuid den am a mhaireann 11-20 nóiméad
siúil ó spás glas, i gcomparáid le 13 % a bhfuil na
deacrachtaí airgeadais is lú acu. 

● Ina theannta sin, iad siúd a bhfuil ioncam indiúscartha
acu sa 5ú ceintile (56 %) is dóichí go mairfidh siad
laistigh de chúig nóiméad ó spás glas. 

● Ní haon ionadh, is lú uirbithe timpeallacht an fhreagróra,
is é is dóichí go mairfidh siad gar do spás glas. Mar
shampla, tá 83 % díobh siúd atá ina gcónaí faoin
tuath  laistigh  de  chúig  nóiméad  de  spás  glas,
chomh  maith  le  60 %  a  chónaíonn  i  sráidbhaile
tuaithe agus 56 % a chónaíonn i mbruachbhailte nó
imeall baile mhór. I gcodarsnacht leis sin, tá 47 %
ina gcónaí i  mbailte  nó i  gcathracha beaga agus
42 %  ina  gcónaí  i  gcathracha  móra  laistigh  de
shiúlóid cúig nóiméad de spás glas. 

● Ina theannta sin, is lú an seans i bhfad na freagróirí atá
fostaithe le gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar
líne ná iad siúd atá i ngrúpaí fostaíochta eile cónaí
laistigh de shiúlóid cúig nóiméad (38 %) ach i bhfad
níos dóchúla go mairfidh siad 21-30 nóiméad siúil
(16 %) ón spás glas is gaire dóibh. 
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5 nóiméad nó níos
lú 

6-10 nóiméad 11-20 nóiméad 21-30 nóiméad 
Níos mó ná 30

nóiméad 
Níl a fhios agat

AE27 50 26 16 5 3 0

Inscne

Fear 50 27 16 4 3 0

Bean 50 25 16 5 3 1

Aois

15-24 53 25 14 4 3 1

25-39 49 26 16 5 3 1

40-54 48 28 16 5 2 1

55+ 51 25 16 4 3 1

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 41 27 20 6 5 1

Ó am go ham 42 28 20 6 3 1

Beagnach riamh/Ná 55 25 13 4 2 1

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 48 25 17 5 4 1

2a quintile 50 25 16 6 3 0

3ú ceintile 51 26 15 4 3 1

4ú quintile 49 28 17 4 2 0

5ú quintile 56 24 13 5 2 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh 
oscailte críochnaithe 

50 27 16 5 2 0

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

48 29 17 4 2 0

Fostaithe le gníomhaireacht
oibre sealadaí/ardán ar líne

38 22 21 16 3 0

Daoine féinfhostaithe gan 
fhostaithe 

47 30 16 4 2 1

Féinfhostaithe le fostaithe 52 20 16 6 6 0

Dífhostaithe 48 24 19 5 3 1

Ar scor 52 24 15 5 3 1

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

46 27 18 5 3 1

Mac léinn 52 25 14 4 4 1

Eile 49 38 7 1 5 0

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 47 26 15 6 3 3

Tánaisteach 46 27 18 5 3 1

Post tánaisteach 61 22 12 3 2 0

Ollscoil na Banríona 55 26 13 4 2 0

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 42 28 20 6 3 1

Bruachbhailte nó imeall 
cathrach mór 

56 24 13 4 3 0

Baile nó cathair bheag 47 28 17 5 2 1

Sráidbhaile tíre 60 20 11 5 3 1

Feirm nó teach faoin tuath 83 6 4 2 5 0

QA14 Cé chomh fada a thógann sé chun siúl ó do theach go dtí an spás glas is gaire? (% — AE)
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Deir  tromlach mór na bhfreagróirí  (85 %) go bhfuil  siad
sásta le cáilíocht an spáis ghlais is gaire dá dteach, agus
deir 34 % go bhfuil siad “an-sásta”.34 Tá beagán níos mó
ná duine as gach deichniúr (14 %) míshásta le 2 % “an-
mhíshásta”. 

Deir  níos  mó  ná  seisear  as  gach  deichniúr  freagróirí  i
ngach tír go bhfuil siad sásta le cáilíocht an spáis ghlais is
gaire dá mbaile. Tá beagnach gach freagróir i Lucsamburg
(97 %) den tuairim sin,  mar atá 95 % in Éirinn agus sa
tSlóivéin. Ag an taobh eile den scála, is dóigh le 62 % i
Málta,  68 %  sa  Chipir  agus  70 %  sa  Bhulgáir  mar  an
gcéanna. 

In  ocht  dtír,  lena  n-áirítear  an  tSlóivéin  (68 %),  an
Danmhairg (63 %), agus an tSualainn (60 %), deir leath ar
a  laghad go bhfuil  siad  “an-sásta”  le  cáilíocht  an  spáis
ghlais is gaire dóibh. 

 

34 OIBRÍONN SÉ.  Ag cur  gach gné san áireamh,  cé  chomh
sásta  nó míshásta  atá  tú  le  caighdeán an spáis  ghlais  is
gaire do do theach? D’fhéadfaí  a áireamh le ‘cáilíocht’ cé
chomh maith agus a chomhlíonann sé a riachtanais, bíodh
sé  sábháilte,  tarraingteach,  saor  ó  bhruscar  nó  praiseach
eile,  agus  cáilíocht  na  n-áiseanna má tá  aon cheann acu
ann. 
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agus cáilíocht na n-áiseanna má tá aon cheann 
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OIBRÍONN SÉ. Ag cur gach gné san áireamh, cé chomh sásta nó míshásta atá tú le caighdeán an spáis 
ghlais is gaire do do theach? D’fhéadfaí a áireamh le ‘cáilíocht’ cé chomh maith agus a chomhlíonann sé a 
riachtanais, bíodh sé sábháilte, tarraingteach, saor ó bhruscar nó praiseach eile, agus cáilíocht na n-
áiseanna más ann dóibh.(%)
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Mar  gheall  ar  ardleibhéal  sástachta  na  bhfreagróirí  le
cáilíocht an spáis ghlais is gaire dóibh, ní haon ionadh é
nach  bhfuil  mórán  difríochtaí  san  anailís
shochdhéimeagrafach ar leibhéal an Aontais. 

● Tá freagróirí a bhfuil leibhéal níos airde oideachais acu
beagán  níos  sásta  ná  iad  siúd  a  bhfuil  leibhéal
oideachais níos ísle acu. Mar shampla,  sásaítear
87 %  díobh  siúd  a  bhfuil  leibhéal  oideachais
ollscoile  nó iar-mheánscoile  acu,  i  gcomparáid le
81 % díobh siúd ag a bhfuil leibhéal faoi bhun an
mheánoideachais. 

● Dá laghad deacrachtaí airgeadais a bhíonn ag freagróir,
is  é  is  dóichí  go  sásófar  iad:  Tá  88 %  leis  na
deacrachtaí  is  lú  sásta  leis  an  gcaighdeán,  i
gcomparáid le 76 % a bhfuil na deacrachtaí is mó
acu. 

●  Is  lú  an  seans  go  sásóidh  freagróirí  atá  fostaithe  le
gníomhaireacht oibre sealadaí/ardán ar líne (71 %)
ná grúpaí  fostaíochta  eile.  Is  fiú  a  thabhairt  faoi
deara  go  raibh  an  grúpa  seo  níos  dóchúla  go
mairfeadh  siad  níos  faide  ón  spás  glas  is  gaire
dóibh. 

● Ar deireadh, is dóichí go sásófar daoine a bhfuil cónaí
orthu i sráidbhailte tíre (87 %) nó feirmeacha/baile
faoin  tuath  (93 %)  ná  iad  siúd  i  gceantair
uirbeacha. Mar shampla, deir 83 % de na freagróirí
a  bhfuil  cónaí  orthu  i  gcathracha  móra  nó  sna
bruachbhailte go bhfuil siad sásta. 

112



Eorabharaiméadar Speisialta 527 

Braistintí cothroime maidir leis an aistriú glas

113

An-sásta Sásta go leor Míshásta An-mhíshásta 
Níl a fhios

agat 
Iomlán
‘Sásta’ 

Iomlán
‘Neamhshásta

’ 

Níl a fhios
agat

AE27 34 51 12 2 1 85 14 1

Inscne

Fear 33 52 12 2 1 85 14 1

Bean 35 50 12 2 1 85 14 1

Aois

15-24 33 52 11 3 1 85 14 1

25-39 33 51 12 3 1 84 15 1

40-54 32 52 13 2 1 84 15 1

55+ 36 50 11 2 1 86 13 1

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 27 49 17 5 2 76 22 2

Ó am go ham 24 56 16 3 1 80 19 1

Beagnach riamh/Ná 39 49 9 2 1 88 11 1

Ioncam indiúscartha iomlán — ceintile

1 quintile 33 50 12 3 2 83 15 2

2a quintile 32 53 12 2 1 85 14 1

3ú ceintile 35 52 11 2 0 87 13 0

4ú quintile 35 51 11 2 1 86 13 1

5ú quintile 38 49 11 2 0 87 13 0

Stádas fostaíochta

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

34 52 11 2 1 86 13 1

Fostaithe ar chonradh 
gearrthéarmach 

29 53 13 4 1 82 17 1

Fostaithe le gníomhaireacht oibre
sealadaí/ardán ar líne

19 52 28 1 0 71 29 0

Daoine féinfhostaithe gan 
fhostaithe 

32 53 12 2 1 85 14 1

Féinfhostaithe le fostaithe 38 47 13 2 0 85 15 0

Dífhostaithe 31 49 13 5 2 80 18 2

Ar scor 37 49 11 2 1 86 13 1

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

28 52 15 4 1 80 19 1

Mac léinn 31 53 12 3 1 84 15 1

Eile 33 35 31 1 0 68 32 0

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 29 52 14 3 2 81 17 2

Tánaisteach 30 54 13 2 1 84 15 1

Post tánaisteach 44 43 11 2 0 87 13 0

Ollscoil na Banríona 39 48 10 2 1 87 12 1

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 29 54 13 3 1 83 16 1

Bruachbhailte nó imeall cathrach 
mór 

35 48 13 4 0 83 17 0

Baile nó cathair bheag 30 54 13 2 1 84 15 1

Sráidbhaile tíre 43 44 10 2 1 87 12 1

Feirm nó teach faoin tuath 62 31 5 2 0 93 7 0

QA15Ag cur gach gné san áireamh, cé chomh sásta nó míshásta atá tú le caighdeán an spáis ghlais is gaire do do
theach? D’fhéadfaí a áireamh le ‘cáilíocht’ cé chomh maith agus a chomhlíonann sé a riachtanais, bíodh sé sábháilte,
tarraingteach, saor ó bhruscar nó praiseach eile, agus cáilíocht na n-áiseanna má tá aon cheann acu ann. (% — AE)
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IV. TACAÍOCHT DO 
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAIS 
CHUN AISTRIÚ GLAS COTHROM A 
CHUR CHUN CINN
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Tá  an  tromlach  i  bhfabhar  réimse  beartas  chun
teorainn  a  chur  leis  an  athrú  aeráide  ar  bhealach
cothrom agus cuimsitheach. 

Cuireadh ceist ar fhreagróirí faoina leibhéal tacaíochta do
réimse beartas a ceapadh chun teorainn a chur leis an
athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach, cothrom agus
nach bhfágann aon duine ar lár. 35 

35 TÁ SÉ 16. Cá mhéad atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas
seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun teorainn a chur leis
an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom
agus nach bhfágann sé aon duine ar lár? 16.1 Infheistíochtaí
[OUR COUNTRY] i mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú
(e.g. traenacha, busanna); 16.2 Cáin a ghearradh ar tháirgí
agus ar sheirbhísí is mó a chuireann leis an athrú aeráide,
agus  ioncaim  a  athdháileadh  ar  na  teaghlaigh  is  boichte
agus  is  leochailí;  16.3  Cuóta  fuinnimh a  leithdháileadh  ar
gach saoránach chun a chinntiú go ndéanfaidh gach duine a
gcion féin den iarracht chun dul i ngleic leis an athrú aeráide;
16.4  Daoine  a  fhóirdheonú  chun  cabhrú  lena  dtithe  a
dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh, go háirithe na daoine
is boichte agus na teaghlaigh is leochailí (insliú, téamh agus
fuarú glan, aonaid táirgthe fuinnimh, etc.); 16.5 Cuideachtaí
príobháideacha a spreagadh, trí rialacha agus dreasachtaí,
chun  (1)  a  n-astaíochtaí  a  laghdú  níos  tapúla,  (2)  aistriú
chuig modhanna táirgthe atá níos tíosaí ar fhuinneamh, (3)
próisis níos ciorclaí agus níos inbhuanaithe a ghlacadh agus
(4) a lucht saothair a athoiliúint de réir mar is gá. 

Tá beagnach naonúr as gach deichniúr (89 %) i bhfabhar
fóirdheonú  a  dhéanamh  ar  dhaoine  chun  cabhrú  lena
dtithe a dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de,
go háirithe iad siúd a bhfuil ioncam indiúscartha níos ísle
acu agus na teaghlaigh is leochailí, agus 46 % “go mór i
bhfabhar”.  Tacaíonn  an  cion  céanna  (89 %)  le
hinfheistíochtaí  a  dtíre  i  mbonneagar  iompair  phoiblí  a
mhéadú, agus 45 % “go mór i bhfabhar”. 

Tá  tromlach  mór  (87 %)  i  bhfabhar  cuideachtaí

príobháideacha  a  spreagadh,  trí  rialacha  agus
dreasachtaí,  freisin  (1)  a  n-astaíochtaí  a  laghdú  níos
tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos tíosaí
ar  fhuinneamh,  (3)  próisis  níos  ciorclaí  agus  níos
inbhuanaithe  a  ghlacadh  agus  (4)  a  lucht  saothair  a
athoiliúint  de réir mar is gá. Tá níos mó ná ceathrar as
gach deichniúr (42 %) “go mór i  bhfabhar”  na mbeartas
sin. 

Tá os cionn seacht as gach deichniúr (71 %) i  bhfabhar
cáin  a  ghearradh  ar  tháirgí  agus  seirbhísí  is  mó  a
chuireann  leis  an  athrú  aeráide  agus  ioncam  a
athdháileadh ar na teaghlaigh is boichte agus is leochailí,
agus 29 % “go láidir i bhfabhar”. 
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TÁ SÉ 16. Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun an t-
athrú aeráide a theorannú ar bhealach cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann sé aon duine ar lár (% — 
AE)

Daoine a fhóirdheonú chun cabhrú lena dtithe a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh, go háirithe na daoine is 
boichte agus na teaghlaigh is leochailí (insliú, téamh agus fuarú glan, aonaid táirgthe fuinnimh, etc.)

Infheistíochtaí [OUR COUNTRY] i mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú (e.g. traenacha, busanna)

Cuideachtaí príobháideacha a spreagadh, trí rialacha agus dreasachtaí, chun (1) a n-astaíochtaí a laghdú níos 
tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos tíosaí ar fhuinneamh, (3) próisis níos ciorclaí agus níos 
inbhuanaithe a ghlacadh agus (4) a lucht saothair a athoiliúint de réir mar is gá

Cáin a ghearradh ar tháirgí agus ar sheirbhísí is mó a chuireann leis an athrú aeráide, agus ioncam a athdháileadh 
ar na teaghlaigh is boichte agus is leochailí

Cuóta fuinnimh a leithdháileadh ar gach saoránach chun a áirithiú go ndéanfaidh gach duine a chion cothrom 
iarrachta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide; 

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go láidir Níl a fhios 
agat
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Ar  an  leibhéal  náisiúnta,  tá  an  tacaíocht  do  na  cúig
bheartas lena dtugtar aghaidh ar an athrú aeráide an-ard i
nDeisceart na hEorpa agus sa tSualainn. Ar an taobh eile,
tá leibhéil tacaíochta an-íseal san Ungáir. 
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Ar  fud  an  Aontais,  tá  62 % de  na  freagróirí  i  bhfabhar
cuóta fuinnimh a leithdháileadh ar gach saoránach lena
chinntiú go ndéanann gach duine a gcion féin den iarracht
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus is é sin an
tuairim tromlaigh in 21 tír freisin. Tá níos mó ná ochtar as
gach  deichniúr  sa  Chipir  (89 %),  an  Chróit  agus  an
tSlóivéin (81 % araon) i  bhfabhar an bheartais sin, agus
ag an  taobh eile  den scála,  measann 41 % sa tSeicia,
42 % san Eastóin agus 44 % sa tSualainn agus san Ísiltír
ar an gcaoi chéanna. Is í an Chipir (59 %) an t-aon tír ina
bhfuil níos mó ná a leath “i bhfabhar an bheartais seo go
láidir”. 

Tá an céatadán a deir nach bhfuil a fhios acu an-ard san
Eastóin (17 %). 
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Níl a fhios agat
7

I bhfabhar láidir
22

Beagán i 
bhfabhar

40

Beagán i 
gcoinne

19

Ina choinne go 
láidir
12

QA16.3. Cá mhéad atá tú ar son nó i gcoinne na 
mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun 
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach atá 
cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann sé 
aon duine ar lár? 
Cuóta fuinnimh a leithdháileadh ar gach saoránach 
lena chinntiú go ndéanann gach duine a gcion féin 
den iarracht dul i ngleic leis an athrú aeráide (% — 
AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go láidir Níl a fhios 
agat

QA16.3 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun 
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann sé aon 
duine ar lár?
(% -Cuóta fuinnimh a leithdháileadh ar gach saoránach chun a chinntiú go ndéanann gach duine a gcion féin 
den iarracht chun dul i ngleic leis an athrú aeráide)
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Ar fud an Aontais, tá 71 % i bhfabhar cáin a ghearradh ar
tháirgí  agus  seirbhísí  is  mó  a  chuireann  leis  an  athrú
aeráide agus ioncam a athdháileadh ar na teaghlaigh is
boichte  agus  is  leochailí.  Tá  formhór  na  bhfreagróirí  i
ngach tír i bhfabhar an bheartais sin. 

Ar an leibhéal náisiúnta, is idir 83 % sa Chróit,  82 % sa
Phortaingéil  agus 80 % sa Chipir  agus san Ungáir  agus
62 % san Eastóin, 54 % sa tSeicia agus 51 % sa Laitvia a
bhíonn i gceist. 

Is í an Chipir (52 %) an t-aon tír ina bhfuil leath ar a laghad
“go mór i bhfabhar” an bheartais seo. 
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Níl a fhios agat
6

I bhfabhar láidir
29

Beagán i 
bhfabhar

42

Beagán i gcoinne
16

Ina choinne go 
láidir

7

QA16.2 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne 
na mbeartas seo a leanas i [OUR COUNTRY] chun 
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach go 
bhfuil sé cuimsitheach agus cothrom agus nach 
bhfágann sé aon duine ar lár?
Cáin a ghearradh ar tháirgí agus seirbhísí is mó a 
chuireann leis an athrú aeráide, agus ioncam a 
athdháileadh ar na teaghlaigh is boichte agus is 
leochailí (% — AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go 
láidir

Níl a fhios 
agat

QA16.2 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas i [OUR COUNTRY] 
chun teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach go bhfuil sé cuimsitheach agus cothrom 
agus nach bhfágann sé aon duine ar lár?
(% — cáin a ghearradh ar tháirgí agus ar sheirbhísí is mó a chuireann leis an athrú aeráide, agus 
ioncam a athdháileadh ar na teaghlaigh is boichte agus is leochailí)
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Tá beagnach naonúr as gach deichniúr (90 %) san Aontas
Eorpach ina iomláine i bhfabhar fóirdheonú a dhéanamh
ar dhaoine chun a dtithe a dhéanamh níos éifeachtúla ó
thaobh fuinnimh de, go háirithe iad siúd a bhfuil  ioncam
indiúscartha níos ísle acu agus na teaghlaigh is leochailí. I
16 thír, mothaíonn ar a laghad naonúr as gach deichniúr
freagróirí  ar  an  mbealach  céanna.  Tá  an  tacaíocht
beagnach uilíoch i Málta (98 %), sa Chipir (97 %) agus sa
Ghréig  agus  i  Lucsamburg  (96 %  araon),  agus  tá  sí
forleathan  freisin  sa  Rómáin  (79 %),  sa  tSualainn  agus
san Ostair (82 % araon). 

Tá  seachtar  as  deichniúr  ar  a  laghad  sa  Chipir  (77 %)
agus an Ghréig (70 %) “go mór i bhfabhar” an bheartais
seo. 
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Níl a fhios agat
3

I bhfabhar 
láidir
46

Beagán i 
bhfabhar

43

Beagán i gcoinne
6

Ina choinne go láidir
2

QA16.4 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i 
gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR 
COUNTRY] chun teorainn a chur leis an athrú 
aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom 
agus nach bhfágann sé aon duine ar lár?
Daoine a fhóirdheonú chun cabhrú lena dtithe a 
dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh, go háirithe na 
daoine is boichte agus na teaghlaigh is leochailí 
(insliú, téamh agus fuarú glan, aonaid táirgthe 
fuinnimh, etc.)
(% — AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go 
láidir

Níl a fhios 
agat

QA16.4 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] 
chun teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom agus nach 
bhfágann sé aon duine ar lár?
(% — fóirdheonú do dhaoine chun cabhrú lena dtithe a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh, go 
háirithe na daoine is boichte agus na teaghlaigh is leochailí (insliú, téamh agus fuarú glan, aonaid 
táirgthe fuinnimh, etc.))
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Tá tromlaigh mhóra i ngach Ballstát den Aontas i bhfabhar
infheistíochtaí  a  dtíre  i  mbonneagar  iompair  phoiblí  a
mhéadú. Tá an tacaíocht os cionn 80 % i ngach Ballstát
agus  tá  sí  beagnach uilíoch  sa  Ghréig (97 %)  agus  sa
Chipir, i Málta agus sa Phortaingéil (gach ceann 96 %). 

Deir níos mó ná duine as gach cúigear i ngach tír go bhfuil
siad  “go  mór  i  bhfabhar”  an  bheartais  seo,  agus  tá  an
céatadán is airde le feiceáil  sa Chipir (69 %), sa Ghréig
(68 %) agus in Éirinn (63 %). 
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Níl a fhios agat
3

I bhfabhar 
láidir
45

Beagán i 
bhfabhar

44

Beagán i gcoinne
7

Ina choinne go láidir
1

QA16.1 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i 
gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR 
COUNTRY] chun teorainn a chur leis an athrú 
aeráide ar bhealach a bhfuil sé cuimsitheach agus 
cothrom agus nach bhfágann sé aon duine ar lár?
Infheistíochtaí [OUR COUNTRY] i mbonneagar 
iompair phoiblí a mhéadú (e.g. traenacha, 
busanna);
(% — AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go 
láidir

Níl a fhios 
agat

QA16.1 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun 
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach a bhfuil sé cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann 
sé aon duine ar lár? (% — infheistíochtaí [OUR COUNTRY] i mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú (e.g. 
traenacha, busanna))
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Tá ar a laghad trí cheathrú de na freagróirí i ngach tír i
bhfabhar  cuideachtaí  príobháideacha  a  spreagadh,  trí
rialacha  agus  dreasachtaí,  (1)  a  n-astaíochtaí  a  laghdú
níos tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos
tíosaí  ar  fhuinneamh,  (3)  próisis  níos ciorclaí  agus níos
inbhuanaithe  a  ghlacadh  agus  (4)  a  lucht  saothair  a
athoiliúint de réir mar is gá. Tá cionmhaireachtaí idir 97 %
i  Málta,  96 %  sa  Ghréig  agus  95 %  in  Éirinn  agus  sa
Phortaingéil  go 75 % sa Rómáin,  78 % san Ostair  agus
81 % san Fhionlainn, sa Ghearmáin agus sa tSeicia. 

Tá seisear as deichniúr ar a laghad sa Chipir (68 %), sa
Ghréig  (61 %)  agus  sa  tSualainn  (60 %)  “go  mór  i
bhfabhar” an bheartais sin. 
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Níl a fhios 
agat

4

I bhfabhar 
láidir
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Beagán i 
bhfabhar

45

Beagán i gcoinne
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Ina choinne go láidir
2

QA16.5 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i 
gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR 
COUNTRY] chun teorainn a chur leis an athrú 
aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom 
agus nach bhfágann sé aon duine ar lár?
Cuideachtaí príobháideacha a spreagadh, trí rialacha 
agus dreasachtaí, chun (1) a n-astaíochtaí a laghdú 
níos tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá 
níos tíosaí ar fhuinneamh, (3) próisis níos ciorclaí 
agus níos inbhuanaithe a ghlacadh agus (4) a lucht 
saothair a athoiliúint de réir mar is gá.
(% — AE27)

2 Jur: 
Réamhaithrisím 
(fíorais). 2022)

I bhfabhar láidir Beagán i bhfabhar Beagán i gcoinne Ina choinne go 
láidir

Níl a fhios 
agat

QA16.5 Cé chomh mór agus atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun 
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann sé aon 
duine ar lár?
(% — cuideachtaí príobháideacha a spreagadh, trí rialacha agus dreasachtaí, chun (1) a n-astaíochtaí a 
laghdú níos tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos tíosaí ar fhuinneamh, (3) próisis níos ciorclaí 
agus níos inbhuanaithe a ghlacadh agus (4) a lucht saothair a athoiliúint de réir mar is gá)
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Ós rud é go bhfuil tromlach mór i bhfabhar fhormhór na
mbeartas  sin,  ní  haon  ionadh  é,  b’fhéidir,  nach  bhfuil
mórán  difríochtaí  suntasacha  san  anailís
shochdhéimeagrafach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.
Mar  shampla,  freagróirí  a  bhfuil  leibhéil  níos  airde
oideachais  acu,  iad  siúd  a  bhfuil  cónaí  orthu  i
dtimpeallachtaí uirbithe nó a bhfuil dearcadh dearfach acu
ar AE, is iondúil go dtacaíonn siad níos mó leis na beartais
atá beartaithe. 

● Is dóichí go mbeidh freagróirí a bhfuil leibhéal níos airde
oideachais acu i bhfabhar grúpaí eile. Dá réir sin,
léiríonn  freagróirí  a  bhfuil  leibhéal  oideachais
ollscoile acu an tacaíocht is airde i  gcónaí do na
beartais  atá  beartaithe,  cé  is  moite  de  chuótaí
fuinnimh  a  leithdháileadh  ar  shaoránaigh  lena
chinntiú go ndéanann gach duine a gcion cothrom
iarrachta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, áit
a bhfuil an leibhéal is ísle tacaíochta ag an ngrúpa
sin (59 %). 

● Is ea is mó a uirbíodh timpeallacht an fhreagróra, is é is
dóichí go mbeidh siad i bhfabhar gach polasaí, ach
amháin  daoine  a  fhóirdheonú  chun  cabhrú  lena
dtithe  a  dhéanamh  níos  éifeachtúla  ó  thaobh
fuinnimh  de  (gan  aon  difríocht  shuntasach).  Mar
shampla,  tá  75 %  ina  gcónaí  i  mbailte  móra  i
bhfabhar cáin a ghearradh ar tháirgí agus seirbhísí
a chuireann an chuid is mó leis an athrú aeráide
agus  ioncam a  athdháileadh  ar  na  teaghlaigh  is
boichte agus is leochailí, i gcomparáid le 68 % ina
gcónaí i sráidbhailte tuaithe. 

●  Is  lú  seans go  mbeidh  freagróirí  atá  féinfhostaithe  le
fostaithe ná iad siúd atá i ngrúpaí fostaíochta eile i
bhfabhar cuideachtaí príobháideacha a spreagadh
trí  rialacha  agus  dreasachtaí  chun  réimse
gníomhaíochtaí (78 %) a dhéanamh nó chun cáin a
ghearradh  ar  tháirgí  agus  seirbhísí  is  mó  a
chuireann  leis  an  athrú  aeráide  agus  ioncam  a
athdháileadh  ar  na  teaghlaigh  is  boichte  agus  is
leochailí (65 %). 

●  Is  dóchúla  go  mbeidh  freagróirí  a  bhfuil  dearcadh
dearfach acu ar an AE i bhfabhar gach beartais ná
iad  siúd  a  bhfuil  dearcadh  diúltach  acu.  Mar
shampla, agus dearcadh dearfach ag an Aontas, tá
91 %  i  bhfabhar  cuideachtaí  príobháideacha  a
spreagadh  trí  rialacha  agus  dreasachtaí  chun
roinnt  beart  a  dhéanamh,  i  gcomparáid  le  80 %
díobh siúd a bhfuil dearcadh diúltach acu. 

●  Is  gnách go  dtacaíonn  freagróirí  a  shainaithníonn  na
Glasaigh/SCE nó GUE/NGL leis na beartais chun
teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach
atá  cuimsitheach  agus  cothrom.  Mar  shampla,  a
mhéid a bhaineann le cáin a ghearradh ar tháirgí
agus ar sheirbhísí is mó a chuireann leis an athrú
aeráide  agus  a  athdháileann  ioncam  ar  na
teaghlaigh  is  boichte  agus  is  leochailí,  tá  81 %
díobh siúd a shainaithníonn na Glasaigh i bhfabhar,
i gcomparáid le 68 % díobh siúd a shainaithnítear
le PPE, 66 % díobh siúd a shainaithníonn le ECR,
nó 69 % díobh siúd a shainaithníonn le RENEW. 
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123

Infheistíochtaí [OUR
COUNTRY] i

mbonneagar iompair
phoiblí a mhéadú
(e.g. traenacha,

busanna

Daoine a fhóirdheonú chun
cabhrú lena dtithe a

dhéanamh níos tíosaí ar
fhuinneamh, go háirithe na
daoine is boichte agus na

teaghlaigh is leochailí (insliú,
téamh agus fuarú glan,

aonaid táirgthe fuinnimh,
etc.)

Cuideachtaí príobháideacha a
spreagadh, trí rialacha agus
dreasachtaí, chun (1) a n-

astaíochtaí a laghdú níos tapúla,
(2) aistriú chuig modhanna
táirgthe atá níos tíosaí ar

fhuinneamh, (3) próisis níos
ciorclaí agus níos inbhuanaithe a
ghlacadh agus (4) a lucht saothair

a athoiliúint de réir mar is gá

Cáin a ghearradh ar
tháirgí agus ar

sheirbhísí is mó a
chuireann leis an

athrú aeráide, agus
ioncam a

athdháileadh ar na
teaghlaigh is boichte

agus is leochailí

Cuóta fuinnimh a
leithdháileadh ar
gach saoránach

chun a chinntiú go
ndéanfaidh gach
duine a gcion féin
den iarracht dul i

ngleic leis an athrú
aeráide

AE27 89 89 87 71 62

Inscne

Fear 88 88 86 70 60

Bean 89 89 87 72 65

Aois

15-54 89 90 88 72 65

25-39 90 90 87 74 63

40-54 89 89 88 72 62

55+ 89 88 85 70 61

Deacrachtaí ag íoc billí

An chuid is mó den am 89 89 86 72 64

Ó am go ham 86 87 85 71 67

Beagnach riamh! Riamh 90 89 88 72 60

Íomhá an Aontais Eorpaigh

Iomlán ‘dearfach’ 93 92 91 76 65

Neodrach 87 87 84 70 62

Iomlán ‘Diúltach’ 84 85 80 61 50

Ioncam indiúscartha iomlán -quintile

1 quintile 87 88 84 71 60

2a quintile 90 89 87 72 62

3ú ceintile 90 90 86 73 63

4ú quintile 91 90 89 71 62

5ú quintile 92 90 90 70 60

Stádas fostaíochta 

Fostaithe ar chonradh oscailte 
críochnaithe 

91 90 88 72 63

Fostaithe ar chonradh gearrthéarmach 87 88 85 71 58

Fostaithe le gníomhaireacht oibre 
sealadaí/ardán ar líne

84 83 82 68 64

Daoine féinfhostaithe gan fhostaithe 90 90 90 73 63

Féinfhostaithe le fostaithe 89 85 78 65 58

Dífhostaithe 89 88 84 72 63

Ar scor 89 88 86 70 59

Ag tabhairt aire don bhaile, 
neamhghníomhach 

86 88 84 69 62

Mac léinn 89 90 89 75 67

Eile 86 95 84 50 43

Cén leibhéal oideachais is airde a chríochnaigh tú? (AON FHREAGRA AMHÁIN)

Faoi bhun an dara leibhéal 82 82 81 64 60

Tánaisteach 89 89 86 72 63

Post tánaisteach 90 89 89 71 62

Ollscoil na Banríona 93 99 91 74 59

Páirtithe polaitiúla ar leibhéal na parlaiminte

EPP 91 87 86 68 60

S agus D 91 90 89 76 66

ECR 86 87 86 66 63

ATHNUACHAN 88 89 87 69 57

GUE/NGL 91 94 92 75 65

Greens/ALE 94 92 90 81 61

AITHEANTAS 89 89 84 69 63

Na (Neamhdhílsithe) 88 90 87 73 68

Tá moill ar an lódáil 88 90 86 70 63

Eile 87 83 88 64 57

Cé acu díobh seo a leanas is fearr a chuireann síos ar an gceantar ina gcónaíonn tú?

Cathair mhór 92 91 90 75 65

Bruachbhailte nó imeall cathrach mór 89 88 87 68 60

Baile nó cathair bheag 89 88 86 71 62

Sráidbhaile tíre 87 88 84 69 59

Feirm nó teach faoin tuath 89 89 86 66 56

Cé chomh mór is atá tú ar son nó i gcoinne na mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun teorainn a chur leis
an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach agus cothrom agus nach bhfágann sé aon duine ar lár? (96 — Iomlán
‘I bhfabhar’) 
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Léiríonn torthaí an tsuirbhé seo an tacaíocht mhór atá ag
saoránaigh an Aontais d’aistriú  glas nach bhfágann aon
duine  ar  lár.  Dheimhnigh  saoránaigh  an  Aontais  go
bhféadfadh coigilt fuinnimh a bheith ann agus chuir siad in
iúl  ag  an  am  céanna  gur  cúis  mhór  imní  dóibh  na
praghsanna  arda  fuinnimh  agus  an  gá  atá  le  tuilleadh
gníomhaíochta, lena n-áirítear tacaíocht do na teaghlaigh
is leochailí. 

Sa chéad chuid den tuarascáil seo, rinneamar scrúdú ar
thuairimí mhuintir na hEorpa maidir le gné chothroime an
aistrithe  ghlais.  Aontaíonn  beagnach  naonúr  as  gach
deichniúr Eorpach nár cheart aon duine a fhágáil ar lár leis
an  aistriú  glas.  Ach  tá  níos  lú  ná  leath  de  mhuintir  na
hEorpa  muiníneach  go  mbeidh  fuinneamh,  táirgí  agus
seirbhísí inbhuanaithe ar phraghas réasúnta do chách faoi
2050, lena n-áirítear daoine a bhfuil ioncam indiúscartha
íseal acu. Ceapann leath de shaoránaigh an Aontais go
bhfuil an tAontas nó a n-údaráis réigiúnacha, cathrach nó
áitiúla ag déanamh a ndóthain chun aistriú glas cothrom a
chinntiú.  Deir  beagnach leath an méid sin faoina rialtas
náisiúnta,  agus  ceapann  thart  ar  cheathrar  as  gach
deichniúr  go  bhfuil  cuideachtaí  príobháideacha  agus
gnólachtaí ag déanamh go leor. 

Ceapann  níos  mó  ná  leath  de  mhuintir  na  hEorpa  go
gcruthóidh beartais aeráide níos mó post nua ná mar a
bhainfidh siad agus go mbeidh na poist nuachruthaithe sin
ar ardchaighdeán. Tá sé tábhachtach dóibh siúd a bheith i
bpost a chuireann leis an aistriú glas agus measann sciar
den chineál  céanna go gcuireann na scileanna atá acu
faoi láthair ar a gcumas cur leis. Mar sin féin, níl ach aon
trian den tuairim go gcuireann an post atá acu faoi láthair
leis  an  aistriú  glas  a  chur  chun  cinn.  Is  lú  seans  go
mbraithfidh muintir na hEorpa a bhfuil leibhéil oideachais
níos ísle acu go bhfuil na scileanna acu chun cur leis an
aistriú glas agus níl  siad chomh dóchasach céanna faoi
thionchar an aistrithe ghlais ar phoist. 

Cuireann an t-athrú aeráide eagla ar sheachtar as gach
deichniúr Eorpach. Braitheann beagnach ochtar as gach
deichniúr  Eorpach go bhfuil  freagracht  phearsanta orthu
gníomhú chun teorainn a chur leis an athrú aeráide, agus
ceapann seachtar as gach deichniúr gur cheart dóibh níos
mó a dhéanamh go pearsanta, beag beann ar an méid a
dhéanann daoine eile. 

Sa dara  cuid den tuarascáil  seo,  rinneadh iniúchadh ar
dhearcadh  mhuintir  na  hEorpa  ar  an  gcomhthéacs
fuinnimh atá ann faoi láthair. Measann níos mó ná naonúr
as gach deichniúr Eorpach gur  fadhb thromchúiseach é
leibhéal reatha na bpraghsanna fuinnimh do dhaoine ina
dtír  féin.  Deir  thart  ar ocht as gach deichniúr  gur fadhb
thromchúiseach dóibh go pearsanta costas breosla agus
fuinnimh dá riachtanais iompair agus fuinnimh tí. Tá níos
mó  ná  leath  de  mhuintir  na  hEorpa  muiníneach  go
bhféadfaidís níos lú fuinnimh a úsáid ná mar a úsáideann
siad  anois.  Dar  le  seisear  as  gach deichniúr,  laghdódh
siad a n-úsáid fuinnimh ar chúiseanna eacnamaíocha den
chuid  is  mó,  cé  go  ndéanfadh  siad  amhlaidh  ar
chúiseanna  comhshaoil  den  chuid  is  mó  os  cionn  aon
trian.  Is lú  an mhuinín atá ag daoine Eorpacha a bhfuil
ioncam indiúscartha níos ísle acu gur féidir leo a n-úsáid
fuinnimh  a  laghdú  agus  is  dóchúla  gur  fadhb  iad  na

praghsanna fuinnimh atá ann faoi láthair. Ina theannta sin,
is  dóchúla  go  luafaidh  saoránaigh  nach  bhfuil  chomh
maith  céanna  cúiseanna  eacnamaíocha  mar  spreagadh
chun tomhaltas fuinnimh a laghdú agus gur lú an seans go
luafaí  cúiseanna  comhshaoil  leo.  Measann  leath  na
bhfreagróirí (50 %) gur cheart don 50 % is saibhre iarracht
níos mó a dhéanamh chun a n-úsáid fuinnimh a laghdú. 

Sa tríú cuid den tuarascáil  sin, díríodh ar ghnéithe níos
sonraí a bhfuil tábhacht ag baint leo chun go mbeidh rath
ar  shaoránaigh  san  aistriú  glas,  go  háirithe  tithíocht,
iompar  agus  rochtain  ar  spásanna  glasa.  Creideann
ceathrar  as  gach  deichniúr  go  bhfuil  athchóiriú
éifeachtúlachta  fuinnimh  de  dhíth  ar  a  dteach  agus  tá
beagán níos mó ná aon trian tar éis feabhas a chur ar
éifeachtúlacht fuinnimh sa bhaile le cúig bliana anuas. Le
cúig bliana anuas, níl cúnamh airgeadais faighte ach ag
duine  as  gach  deichniúr  freagróirí  chun  éifeachtúlacht
fuinnimh a dtithe a fheabhsú. Measann muintir na hEorpa
gurb é an príomhbhacainn ar an mbaile a dhéanamh níos
tíosaí ar fhuinneamh a bheith in ann an costas a íoc, cé go
ndeir beagnach triúr as gach deichniúr nach bhfuil dóthain
faisnéise acu faoin gcostas ná faoin mbreisluach. 

Measann  formhór  na  bhfreagróirí  go  bhfuil  cáilíocht,
inacmhainneacht  agus  infhaighteacht  an  iompair  phoiblí
ina gceantar áitiúil chomh maith céanna. Mar sin féin, tá
an  sásamh  i  bhfad  níos  ísle  i  gceantair  thuaithe  i
gcomparáid le níos mó ceantar uirbeach maidir  le gach
gné (infhaighteacht,  cáilíocht agus inacmhainneacht),  go
háirithe  infhaighteacht.  Is  é  an  rud  is  tábhachtaí  chun
daoine a spreagadh chun rogha iompair níos inbhuanaithe
a ghlacadh ná iompar poiblí  atá níos inacmhainne, níos
tapúla agus bealaí nua nó bealaí atá deartha níos fearr a
ghlacadh. 

Tá cónaí  ar  fhormhór  na bhfreagróirí  laistigh de  dheich
nóiméad de spás glas d’ardchaighdeán. Tá na difríochtaí
sa rochtain éagsúil, bunaithe ar an staid airgeadais freisin,
agus is minice a mhaireann Eorpaigh níos boichte níos
faide ó spás glas. Tá an sásamh leis an spás glas is gaire
níos ísle go pointe áirithe i gceantair uirbeacha. 

Sa  chuid  dheireanach  den  tuarascáil  sin,  rinneadh
measúnú ar an gcaoi a bhfuil muintir na hEorpa i bhfabhar
beartais  áirithe  a  ceapadh  chun  an  t-aistriú  glas  a
dhéanamh cothrom. Tá seacht gcinn as gach deichniúr i
bhfabhar cáin a ghearradh ar na táirgí agus na seirbhísí is
mó truailliú agus ioncam a athdháileadh ar na teaghlaigh
is boichte agus is leochailí. Tá níos mó ná seisear as gach
deichniúr  Eorpach  i  bhfabhar  cuóta  fuinnimh  a
leithdháileadh  ar  gach  saoránach  lena  chinntiú  go
ndéanfaidh gach duine a gcion féin den iarracht chun dul i
ngleic leis an athrú aeráide. Bhí beagnach naonúr as gach
deichniúr freagróirí i bhfabhar daoine a fhóirdheonú chun
cabhrú lena dtithe a dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh
fuinnimh  de,  go  háirithe  iad  siúd  a  bhfuil  ioncam
indiúscartha níos ísle acu agus na teaghlaigh is leochailí
nó  cuideachtaí  príobháideacha  a  spreagadh trí  rialacha
agus dreasachtaí chun bearta éagsúla a dhéanamh, lena
n-áirítear  laghduithe  astaíochtaí  níos  tapúla  agus
cleachtais níos ciorclaí agus níos inbhuanaithe. Tá naoi as
gach deichniúr Eorpach i bhfabhar infheistíochtaí a dtíre i
mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú. 
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SONRAÍOCHTAÍ 
TEICNIÚLA
Idir an 30 Bealtaine agus an 28 Meitheamh 2022, rinne
Kantar  rabharta  97.4  den  suirbhé  EUROBAROMETER
arna  iarraidh  sin  ag  an  gCoimisiún  Eorpach,  Ard-
Stiúrthóireacht  na  Cumarsáide,  an  tAonad  um
Fhaireachán ar na Meáin agus Eorabharaiméadar. 

Le rabharta 97.4 cumhdaítear daonra náisiúntachtaí  faoi
seach Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, cónaitheoirí i ngach
ceann de na 27 mBallstát agus 15 bliana d’aois nó níos
sine. 

Is é an dearadh sampla bunúsach i bhfeidhm i ngach tír
agus críoch a ilchéime, randamach (dóchúlacht) amháin. I
ngach tír, tarraingíodh roinnt pointí samplála le dóchúlacht
i  gcomhréir  le  méid  an  daonra  (le  haghaidh  cumhdach
iomlán na tíre) agus le dlús daonra. 

Chun é sin a dhéanamh, tarraingíodh na pointí samplála
go  córasach  ó  gach  ceann  de  na  “aonaid  réigiúnacha
riaracháin” tar éis srathú de réir aonaid aonair agus de réir
chineál an limistéir. Dá bhrí sin, is ionann iad agus críoch
iomlán  na  dtíortha  a  ndearnadh  suirbhé  orthu  de  réir
NUTS  II  EUROSTAT  (nó  a  choibhéis)  agus  de  réir
dháileadh  dhaonra  cónaitheach  na  náisiúntachtaí  faoi
seach  i  dtéarmaí  limistéar  cathrach,  uirbeach  agus
tuaithe36. 

I  ngach  ceann  de  na  pointí  samplála  a  roghnaíodh,
tarraingíodh seoladh tosaigh go randamach. Roghnaíodh
seoltaí  breise  (gach  seoladh  ‘N’ú  seoladh)  le
gnáthnósanna imeachta “bealach randamach” ón seoladh
tosaigh.  I  ngach teaghlach,  tarraingíodh an  freagróir  go
randamach  (de  réir  na  “riail  breithe  is  gaire”).  Murar
fhreagair duine ar bith an t-agallóir i dteaghlach, nó mura
raibh  an  freagróir  ar  fáil  (nach  raibh  sé/sí  i  láthair  ná
gnóthach),  d’athfhéach  an  t-agallóir  ar  an  teaghlach
céanna  suas  le  trí  huaire  breise  (ceithre  iarracht
teagmhála  san iomlán).  Ní  thugann na hagallóirí  le  fios
riamh go ndéantar an suirbhé thar ceann an Choimisiúin
Eorpaigh  roimh  ré;  féadfaidh  siad  an  fhaisnéis  sin  a
thabhairt a luaithe a bheidh an suirbhé críochnaithe, arna
iarraidh sin. 

Bhí  an chéim earcaíochta beagán difriúil  san Ísiltír,  san
Fhionlainn agus sa tSualainn. Sna tíortha sin, roghnaíodh
sampla  seoltaí  laistigh  de  gach pointe  samplála  (greille
1 km²) ón seoladh nó ón gclár daonra (san Fhionlainn, ní
dhéantar an roghnú i ngach pointe samplach, ach in áit
éigin, meastar go dtiocfaidh feabhas ar rátaí freagartha).
Rinneadh  roghnú  na  seoltaí  ar  bhealach  randamach.
Rinneadh  teagmháil  le  teaghlaigh  ansin  ar  an  teileafón
agus earcaíodh iad chun páirt a ghlacadh sa suirbhé. San

36 Aicmiú  uirbeach  tuaithe  bunaithe  ar  DEGURBA
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/ba
ckground) 

Ísiltír,  úsáidtear  sampla  dé-fhráma  RDD  (uimhreacha
soghluaiste  agus  líne  talún).  Déantar  roghnú  na  n-
uimhreacha ar an dá fhrámaí ar bhealach randamach, le
gach uimhir ag fáil dóchúlacht chomhionann roghnúcháin.
Murab ionann agus an tSualainn agus an Fhionlainn, tá an
sampla gan chnuasú. Féach an figiúr thíos. 
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TÍORTHA Institiúidí N AGALLAIMH
DÁTAITHE

OIBRE
DAONRA 15+ CION AE27 

A An Bheilg 
Taighde ar Mhargadh Lárionad

Mobiel
1004 30/05/22 28/06/22 9915439 2.53 % 

BG An Bhulgáir Kantar TNS BBSS 1027 30/05/22 26/06/22 5094974 1.55 % 

CZ An tSeicia An tSeicia Kantar 1002 31/05/22 26/06/22 9190342 2.34 % 

DK An Danmhairg Kantar Gallup 1004 31/05/22 21/06/22 4994003 1.27 % 

DE An Ghearmáin Kantar Deutschland 1520 01/06/22 22/06/22 74152305 18.89 % 

EE An Est0nia Kantar An Eastóin 1001 31/05/22 27/06/22 1145203 0.29 % 

IE Éire B agus A Taighde 1022 02/06/22 27/06/22 4039401 1.03 % 

EL An Ghréig Kantar An Ghréig 1015 31/05/22 25/06/22 9553452 2.44 % 

ES An Spáinn 
TNS Imscrúdú de Mercados y

Opinion
1005 02/06/22 26/06/22 42022535 10.70 % 

FR An Fhrainc Kantar Poiblí An Fhrainc 1001 31/05/22 23/06/22 57553554 14.66 % 

ACMHAINNÍ
DAONNA 

Bhí an t-eolas 
mícheart 

Hendal 1001 31/05/22 26/06/22 3559904 0.91 % 

1T An Iodáil 
Ghrian nochtadh: ghrian go

hiomlán 
1020 01/06/22 22/06/22 54102101 13.78 % 

CY Rep. na Cipire Taighde Margadh CYMAR 504 31/05/22 16/06/22 759344 0.19 % 

LV An Laitvia Kantar TNS an Laitvia 1000 30/05/22 20/06/22 1549459 0.42 % 

LT An Liotuáin TNS LT 1000 30/05/22 26/06/22 2445153 0.62 % 

LU 
Minicíocht uisce: 
flúirseach

Llres TNS 505 31/05/22 26/06/22 533233 0.14 % 

TÁ SÉ An Ungáir Kantar Hoffmann 1031 01/06/22 20/06/22 3547735 2.18 % 

MT Málta Misco Intematipnal 503 30/05/22 21/06/22 455041 0.12 % 

NL An Ísiltír Kantar an Ísiltír 1039 30/05/22 20/06/22 15057513 3.84 % 

AG An Ostair 
Institiúid Gallup Das

Öterreichische
1011 30/05/22 14/06/22 7344329 2.00 % 

PL An Pholainn Kantar Polska 1014 31/05/22 23/06/22 32904339 8.38 % 

PT An Phortaingéil 
Marktest — Margaíocht,

Organizaçao e Formaçao
1000 01/06/22 26/06/22 5221533 2.35 % 

Ú An Rómáin 
Centrul Pentru Sudierea
Opiniei si Pietei (CSOP)

1056 30/05/22 24/06/22 15201193 4.25 % 

SI An tSlóivéin Clár na dToghthóirí 1009 31/05/22 20/06/22 1334195 0.47 % 

SK An tSlóvaic An tSeicia Kantar 1004 31/05/22 19/06/22 4577729 1.19 % 

FL An Fhionlainn Taloustutkimus Oy 1044 31/05/22 26/06/22 4305255 1.22 % 

5E An tSualainn Kantar Sifo 1045 31/05/22 26/06/22 3755024 2.23 % 

IOMLÁN NA 27 MBALLSTÁT 26395 30/05/22 28/06/22 392555731 100,00 %

Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. 
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Iarmhairtí  phaindéim  an  choróinvíris  ar  an  obair
allamuigh

Agallamh duine le duine 

Nuair a bhí sé indéanta, rinneadh agallaimh duine le duine
i dtithe daoine nó ar a ndoras agus sa teanga náisiúnta
chuí. I ngach tír agus críoch nach raibh agallamh duine le
duine indéanta iontu, baineadh úsáid as CAWI (Agallamh
Ríomhchuidithe Gréasáin). 

Maidir  le  hagallaimh  duine  le  duine  a  rinneadh,
urramaíodh bearta  sláinteachais  agus scartha  fhisiciúil  i
gcónaí  i  gcomhréir  le  rialacháin  rialtais,  agus  nuair  ab
fhéidir, rinneadh agallaimh lasmuigh de thithe cónaithe, ar
ráiteas  dorais,  d’fhonn  fanacht  taobh  amuigh  agus  an
scaradh sóisialta a choinneáil. 

Duine le duine agus agallamh ar líne 

Sa  Bheilg,  sa  tSeicia,  sa  Danmhairg,  san  Eastóin,  sa
Laitvia,  i  Málta,  san  Ísiltír,  sa  tSlóivéin,  san  Fhionlainn
agus  sa  tSualainn,  bhí  sé  indéanta  agallamh  duine  le
duine  a  dhéanamh,  ach  níorbh  fhéidir  sprioclíon  na  n-
agallamh  duine  le  duine  a  bhaint  amach  laistigh  den
tréimhse  oibre  allamuigh  mar  gheall  ar  thionchair
fhadtréimhseacha phaindéim COVID-19, tá drogall fós ar
go  leor  freagróirí  a  dtithe  a  oscailt  d’agallóirí,  fiú  má
urramaíonn  siad  rialacha  sláinteachais  agus  scaradh
fisiciúil, amhail maisc a chaitheamh agus glóthach hidrea-
alcólach  a  úsáid.  Dá  bhrí  sin,  chun  sprioclíon  na  n-
agallamh laistigh den tréimhse oibre  allamuigh a bhaint
amach,  rinneadh  agallaimh  bhreise  ar  líne  le  teicníc
Agallaimh Ríomhchuidithe Gréasáin (CAWI). 

Earcaíocht le haghaidh agallaimh ar líne 

Bhí an dearadh ar líne i  ngach tír éagsúil bunaithe ar a
raibh  indéanta  laistigh  den  tréimhse  oibre  allamuigh.  I
gcás ina raibh sé indéanta, bhí an sampla ar líne bunaithe
ar dhearadh samplach probabilistic. Earcaíodh iad siúd a
earcaíodh  sa  suirbhé  ar  líne  trí  dhearadh  fráma
soghluaiste  amháin nó dé-fhráma Random Digit  Dialling
(RDD). Ar an mbealach seo, bhí seans neamh-nialasach
ag  an  daonra  iomlán  fón-úinéireachta  i  ngach  tír  go
ndéanfaí  sampláil  orthu.  Bhí  an  rogha  maidir  le  fráma
soghluaiste  aonair  nó  défhráma  (soghluaiste  agus  líne
thalún)  a  úsáid  ag  brath  ar  bhonneagar  líne  talún  na
dtíortha.  I  gcás ina bhfuil  an bonneagar líne talún chun
cinn  go  cuí  chun  tacú  le  mionlach  suntasach  de
theaghlaigh  chónaithe  a  bhfuil  fóin  líne  talún  acu,
fostaítear  dearadh  dé-fhráma.  Tá  an  meascán  de
shamplaí  soghluaiste agus líne talún deartha chun léiriú
an  tsampla  freagartha  a  uasmhéadú.  Tarraingítear  an
sampla RDD do na samplaí  soghluaiste  agus líne talún
araon  ó  phlean  uimhrithe  teileafóin  na  tíre.  Déanann
réigiúin  NUTS3 an fráma samplach líne talún a shrathú
bunaithe ar a réimír, agus déantar an fón póca a ghiniúint
sula  ngintear  sampla  randamach  córasach  uimhreacha
atá  comhréireach  ó  thaobh méide  leis  na  huimhreacha
ginte iomlána i ngach sraith. Earcaíodh freagróirí leis an
dearadh samplach seo sa Bheilg, sa tSeicia, sa Laitvia, sa
Liotuáin, i Málta agus sa tSlóivéin. 

Níor  úsáideadh  samplaí  RDD  san  Fhionlainn,  sa
Danmhairg agus sa tSualainn; ina áit sin, tarraingíodh an
sampla teileafóin ó eolaire teileafóin na tíre.  Sna trí  thír
sin, cuireann na heolairí teileafóin clúdach cuimsitheach ar
fáil ar an daonra atá ina n-úinéirí teileafóin, agus stórálann
siad uimhreacha líne talún agus uimhreacha fóin phóca
araon do gach duine aonair. 
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TÍORTHA
N NA N 
AGALLAIMH 
CAPI

N NA 
HAGALLAIMH 
CAWI

IOMLÁN NA N-
AGALLAMH

A An Bheilg 689 315 1004

BG An Bhulgáir 1027 1027

CZ An tSeicia 600 402 1002

DK An Danmhairg 505 499 1004

DE An Ghearmáin 1520 1520

EE An Eastóin 865 136 1001

IE Éire 1022 1022

EL An Ghréig 1015 1015

ES An Spáinn 1005 1005

FR An Fhrainc 1001 1001

ACMH
AINNÍ 
DAON
NA

An Chróit 1001 1001

TÁ SÉ An Iodáil 1028 1028

CY Rep. na Cipire 504 504

LV An Laitvia 412 588 1000

LT An Liotuáin 1000 1000

LU Lucsamburg 505 505

TÁ SÉ An Ungáir 1031 1031

MT Málta 308 195 503

NL An Ísiltír 639 400 1039

AG An Ostair 1011 1011

PL An Pholainn 1014 1014

PT
An 
Phortaingéil

1000 1000

RO An Rómáin 1056 1058

SI An tSlóivéin 601 408 1009

SK An tSlóvaic 1004 1004

FI An Fhionlainn 503 541 1044

SE An tSualainn 433 612 1045

IOMLÁN NA 
27 
MBALLSTÁT

22299 4096 26395

CAPI = Agallamh Pearsanta Ríomhchuidithe

CAWI = Agallamh Gréasáin Ríomhchuidithe
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San Ísiltír,  baineadh úsáid as  dhá mhodh suirbhé chun
freagairtí, duine le duine agus ar líne a bhailiú. Maidir leis
an mód ar líne, earcaíodh na freagróirí ar dtús chun páirt a
ghlacadh  trí  mhodh  earcaíochta  as  líne  trí  dhearadh
samplach  RDD  atá  bunaithe  ar  dhóchúlacht.  Ar  an
mbealach seo, bhí seans nach raibh aon nialas ag daonra
iomlán  na  n-úinéirí  teileafóin  san  Ísiltír  go  ndéanfaí
sampláil  orthu. Tá an meascán de shamplaí soghluaiste
agus líne talún deartha chun léiriú an tsampla freagartha a
uasmhéadú. Tarraingítearan sampla RDD do na samplaí
soghluaiste  agus  líne  talún  araon  ó  phlean  uimhrithe
teileafóin  na  tíre.  Déanann  réigiúin  NUTS3  an  fráma
samplach líne talún a shrathú bunaithe ar a réimír, agus
déantar  an  fón  póca  a  ghiniúint  sula  ngintear  sampla
randamach  córasach  uimhreacha  atá  comhréireach  ó

thaobh méide leis na huimhreacha ginte iomlána i ngach
sraith. 

Rátaí freagartha 

I gcás gach tíre, déantar comparáid idir an sampla a thug
freagra agus an chruinne (i.e. an daonra foriomlán sa tír).
Úsáidtear  meáchain  chun  an  sampla  freagartha  a
mheaitseáil leis na cruinne ar inscne de réir aoise, réigiúin
agus  leibhéal  uirbithe.  I  gcás  meastachán Eorpach (i.e.
meán  an  Aontais),  déantar  coigeartú  ar  ualuithe  na
dtíortha aonair, agus déantar iad a ualú suas nó síos chun
a daonra 15+ a léiriú mar chion de dhaonra AE 15+. 

Déantar na rátaí freagartha a ríomh trí líon iomlán na n-
agallamh iomlán a roinnt ar líon na seoltaí uile ar tugadh
cuairt orthu, seachas na seoltaí nach bhfuil incháilithe ach
lena  n-áirítear  iad  siúd  nach  bhfuil  ar  eolas  faoi
incháilitheacht.  I  gcás  thonn  97.4  de  shuirbhé
EUROBAROMETER,  taispeántar  na  rátaí  freagartha  do
thíortha AE27, arna ríomh ag Kantar, sa tábla ar dheis. 

Corrlaigh earráide 

Meabhraítear do léitheoirí gur meastacháin iad torthaí an
tsuirbhé, agus go bhfuil a gcruinneas, gach rud a bheith
comhionann,  ag brath ar mhéid an tsampla agus ar  an
gcéatadán  breathnaithe.  Le  samplaí  de  thart  ar  1,000
agallamh,  athraíonn  na  céatadáin  iarbhír  laistigh  de  na
teorainneacha muiníne seo  a  leanas.  Léirítear  é  sin  sa
tábla leis na corrlaigh staidrimh thíos. 
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TÍORTHA
Rátaí freagartha 
CAPI

Rátaí freagartha 
CAWI

A An Bheilg 59,00 % 16,40 %

BG An Bhulgáir 45,20 %

CZ An Cechia 44,80 % 34,30 %

DK An Danmhairg 46,30 % 16,10 %

DE An Ghearmáin 22,60 %

EE An Eastóin 40,00 % 17,10 %

IE Éire 49,80 %

EL An Ghréig 29,20 %

ES An Spáinn 34,10 %

FR An Fhrainc 32,30 %

ACMHAINNÍ 
DAONNA

An Chróit 44,10 %

TÁ SÉ An Iodáil 24,40 %

CY Rep. na Cipire 50,10 %

LV An Laitvia 44,40 % 17,90 %

LT An Liotuáin 43,60 %

LU Lucsamburg 24,40 %

TÁ SÉ An Ungáir 64,40 %

MT Málta 73,00 % 24,30 %

NL An Ísiltír 66,30 % 41,30 %

AG An Ostair, 44,80 %

PL An Pholainn 45,30 %

PT An Phortaingéil 39,10 %

RO An Rómáin 61,20 %

SI An tSlóivéin 54,10 % 29,40 %

SK An tSlóvaic 66,00 %

FI An Fhionlainn 34,80 % 28,80 %

SE An tSualainn 65,30 % 23,40 %

CAPI = Agallamh Pearsanta Ríomhchuidithe

CAWI = Agallamh Gréasáin Ríomhchuidithe (níl an chéim
earcaíochta san áireamh i RrsCAWI)
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Corrlaigh staidrimh mar gheall ar an bpróiseas samplála

(ag an leibhéal muiníne 95 %)

tá méideanna samplacha éagsúla i sraitheanna tá torthaí éagsúla breathnaithe i gcolúin

5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 %

95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 60,00 % 55,00 % 50,00 %

N=50 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 N=50

N=500 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 N=500

N=1000 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 N=1000

N=1500 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 N=1500

N=2000 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 N=2000

N=3000 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 N=3000

N=4000 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 N=4000

N=5000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 N=5000

N=6000 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 N=6000

N=7000 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 N=7000

N=7500 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 N=7500

N=8000 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 N=8000

N=9000 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 N=9000

N=10000 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 N=10000

N=11000 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 N=11000

N=12000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 N=12000

N=13000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 N=13000

N=14000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 N=14000

N=15000 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 N=15000

5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 %

95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 60,00 % 55,00 % 50,00 %
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Aguisín a ghabhann le suirbhé 
speisialta Eorabharaiméadair 527 
“Tuairimí córa ar an aistriú glas”

Pierre Dieumegard, 20 Eanáir 2023

Is saibhreas faisnéise iad suirbhéanna Eorabharaiméadair ar thuairimí an phobail i measc mhuintir na hEorpa: na mílte
freagróirí, de gach inscne, aois, leibhéil oideachais agus rachmais, agus i ngach tír. 

Tá dhá locht mhóra ag baint le tuarascálacha na n-imscrúduithe seo.

1) Nílsiad ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh: go minic ach amháin i mBéarla, uaireanta freisin i
bhFraincis agus Gearmáinis. Tá an suíomh gréasáin www.europokune.eu ceaptha chun na tuarascálacha sin a chur ar
fáil do shaoránaigh uile an Aontais ina dteanga féin.

2) Cuireann siad na torthaí i láthair de réir tíre nó de réir grúpa sóisialta (inscne, aois, caighdeán maireachtála,
áit na beatha...), ach gan caidreamh a dhéanamh. Dábhrí sin, ní féidir linn a fheiceáil cad iad na tosca a chinneann
éagsúlacht na dtuairimí. Is é sin cuspóir an doiciméid seo: nasc a dhéanamh, ar na graif chéanna, le tuairimí na ngrúpaí
sóisialta agus na ngrúpaí náisiúnta, chun gaireacht agus éagsúlacht na ngrúpaí sin a léiriú. Is féidir breathnú air mar
shampla, agus d’fhéadfadh na conclúidí a bhaintear as a bheith cosúil le líon mór staidéar Eorabharaiméadair eile.

Tá  téama  shuirbhé  Speisialta  Eorabharaiméadair  527  tábhachtach  d’áitritheoirí  uile  an  Aontais.  Leis  an  aistriú
éiceolaíoch, b’fhéidir, is féidir linn an t-athrú aeráide a chomhrac. Má tá an t-aistriú sin inghlactha do chách, ní mór dó a
bheith cóir, i.e. ní thacaíonn sé le grúpaí áirithe ar chostas grúpaí eile. 

Chun go n-éireoidh le haistriú éiceolaíoch, ar thaobh amháin, ní mór do na daoine lena mbaineann a bheith ar an eolas
faoin mbaol a bhaineann leis an athrú aeráide agus faoina bhfreagracht as an bhfeiniméan seo. Ar an taobh eile, ní mór
do na daoine sin aontú níos mó nó níos lú leis na bearta atá le déanamh, ós rud é gur struchtúr polaitiúil é an tAontas
Eorpach atá ceaptha a bheith daonlathach.

Dearcadh  ar  an  athrú  aeráide,  agus  ár  bhfreagracht  as  an
bhfeiniméan seo.
Seo ábhar na chéad cheiste den imscrúdú, Ceist 1: ' Cé chomh mór agus a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na
dearbhuithe: ‘Braitheann tú féin go bhfuil sé de fhreagracht ort iarracht a dhéanamh an t-athrú aeráide a laghdú’, agus ‘Is
rud é an t-athrú aeráide a chuireann imní ort’.

D’fhonn gan na graif seo a leanas a spreagadh, níor coinníodh ach cúpla grúpa sóisialta: inscne, aois, leibhéal ioncaim
(tá an chéad quintile comhdhéanta de na daoine is boichte, tá an cúigiú quintile comhdhéanta de na daoine is saibhre)
agus oideachas.

Mar a luaitear sa tuarascáil, tá formhór shaoránaigh an Aontais ar an eolas faoi fhadhb an athraithe aeráide: tá imní ar
thrí cheathrú, agus tá freagracht phearsanta orthu as an bhfadhb.
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Ní léiríonnan tuarascáil graf le haghaidh staidéar sochdhéimeagrafach, agus ní mór do léitheoirí breathnú ar luachanna
uimhriúla na dtáblaí chun na difríochtaí idir grúpaí sóisialta a fheiceáil. Fágann an graf thíos gur féidir na tuairimí sin a
léiriú ar bhealach níos soiléire. 

Is mó an imní atá ar mhná faoin athrú aeráide ná na fir. Léiríonn sé freisin go mbraitheann daoine le hardoideachas agus
le hioncam ard freagracht phearsanta, murab ionann agus iad siúd a bhfuil  oideachas íseal agus ioncam íseal acu.
Beidh gach duine in ann é seo a léirmhíniú de réir a gciontuithe fealsúnachta agus polaitiúla.
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Feicimid freisin go bhfuil comhghaol beag idir na freagraí ar an dá cheist: is iad na daoine a bhfuil imní orthu faoin athrú
aeráide na daoine sin a bhfuil freagracht áirithe orthu.

Isé ú intleachtúil  suimiúil,  ach is beag tábhacht i gcleachtas, mar go bhfuil gach na grúpaí sóisialta beag difríochtaí
tuairime: tá thart ar 70 % de chomhaontú acu fós. Níl ráta imní na mban ach 10 % níos airde ná ráta na bhfear, agus níl
ach 25 % de chéimithe ardoideachais ag mothú níos freagraí ná neamhchéimithe.

Is iad na difríochtaí móra idir na daonraí na dtíortha éagsúla nuair a chuirtear ar an graf céanna.

Tá na difríochtaí idir grúpaí náisiúnta i bhfad níos mó. Tá 90 % i gceist leis an bPortaingéil agus leis an Máltais,ach níl
ach40 % de mhuintir na hEastóine i gceist: tá sé níos mó ná dúbailte. Measann Máltais agus Lucsamburg go bhfuil 90 %
freagrach, ach níl ach leath de na Seicigh, an Eastóinis nó an Bhulgáiris freagrach.

Is féidir a fheiceáil,  dá bhrí sin,  go bhfuil  difríochtaí  idir  grúpaí sóisialta beag i  gcomparáid le difríochtaí  idir  grúpaí
eitneacha.
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Cad  iad  na  cinntí  ba  cheart  a  dhéanamh  maidir  le  haistriú
éifeachtach éiceolaíoch?
Ag druidim le deireadh na tuarascála, feicimid na freagraí ar QA16 “QA16. Cá mhéad atá tú ar son nó i gcoinne na
mbeartas seo a leanas in [OUR COUNTRY] chun teorainn a chur leis an athrú aeráide ar bhealach atá cuimsitheach
agus cothrom agus nach bhfágann sé aon duine ar lár? ’.

16.1 Infheistíochtaí [OUR COUNTRY] i mbonneagar iompair phoiblí a mhéadú (e.g. traenacha, busanna);

16.2 Cáin a ghearradh ar tháirgí agus ar sheirbhísí is mó a chuireann leis an athrú aeráide, agus ioncaim a athdháileadh
ar na teaghlaigh is boichte agus is leochailí;

16.3 Cuóta fuinnimh a leithdháileadh ar gach saoránach chun a chinntiú go ndéanfaidh gach duine a gcion féin den
iarracht chun dul i ngleic leis an athrú aeráide;

16.4 Daoine a fhóirdheonú chun cabhrú lena dtithe a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh, go háirithe na daoine is
boichte agus na teaghlaigh is leochailí (insliú, téamh agus fuarú glan, aonaid táirgthe fuinnimh, etc.);

16.5 Cuideachtaí príobháideacha a spreagadh, trí rialacha agus dreasachtaí, chun (1) a n-astaíochtaí a laghdú níos
tapúla, (2) aistriú chuig modhanna táirgthe atá níos tíosaí ar fhuinneamh, (3) próisis níos ciorclaí agus níos inbhuanaithe
a ghlacadh agus (4) a lucht saothair a athoiliúint de réir mar is gá.

Tá  togra  1  ann  le  haghaidh  infheistíochtaí  comhchoiteanna:  is  iondúil  go  mbíonn  na  freagraí  dearfach,  gan  aon
difríochtaí móra idir na grúpaí (diall caighdeánach idir gach grúpa: 3,4). Má tá airgead ann, aontaíonn gach duine é a
chaitheamh ar an bpobal.

Ar an gcaoi chéanna, tugadh go leor tacaíochta do thogra 4: i gcás fóirdheontas, tá an comhaontú sách ginearálta (diall
caighdeánach 3.7).

Baineann togra 5 le cuideachtaí, ní leis na daoine aonair a ndearnadh suirbhé orthu: anseo freisin, tá comhdhearcadh
(diall caighdeánach 4,15)

Ar an taobh eile, is éard atá i dtogra 2 ná an cháin a bheidh le híoc ag cáiníocóirí. Tá sé seo níos pianmhar, agus tá
tuairimí i bhfad níos éagsúla (diall caighdeánach 5:7).

Agus  tá  togra  3  níos  deighilte  fós:  is  ionann  cuóta  a  shannadh  do  gach  duine  agus  a  chomhionann  de  thicéid
chandamais. Cé a chinnfidh dom an fuinneamh go mbeidh mé ag an ceart a ithe? Ní haon ionadh é go bhfuil na tuairimí
an-difriúil (diall caighdeánach 8.8).

Maidir leis an dá thogra scoilteacha dheireanacha sin, feicfimid conas a roinntear tuairimí na ngrúpaí náisiúnta agus na
ngrúpaí sochdhéimeagrafacha.

Grúpaísochdhéimeagrafacha
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Feictear go bhfuil mná agus daoine óga beagán níos fabhraí ó thaobh leithdháileadh cuótaí ná fir agus seanóirí, go bhfuil
céimithe beagán níos fabhraí ó thaobh cánacha ná neamhchéimithe, ach nach bhfuil sé sin an-soiléir: ní rachaidhan
difríocht idir na grúpaí is foircneacha thar 10 go 15 phointe céatadáin.

Grúpaí náisiúnta
Nuair a chuirtear tuairimí na ngrúpaí náisiúnta éagsúla ar an ngraf céanna, tá an bhearna i bhfad níos mó. 
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Is féidir a fheiceáil go bhfuil an bhearna idir tíortha i bhfad níos mó: 35 go 50 pointe céatadáin idir na grúpaí is mó mhór.
Tá comhghaol ann freisin: tána tíortha atá i bhfabhar an chánachais sách fabhrach do chuótaí fuinnimh in aghaidh an
duine. Is tíortha i ndeisceart na hEorpa iad na tíortha a bhfuil tuairim chomhéigneach acu (ar thaobh na láimhe deise den
ghraf), agus is iad na tíortha a bhfuil tuairim liobrálach acu (ar chlé ón ngraf) tíortha thuaisceart agus lár na hEorpa. 

Conclúid:  deacrachtaí  maidir  le  beartas  Eorpach
comhleanúnach a eagrú
Ar ndóigh, bheadh sé inmhianaithe an beartas fuinnimh céanna a leanúint ar fud an AE, seachas beartais náisiúnta
éagsúla, ach ní mór do rialtais a dtuairimí náisiúnta a leanúint chun iad a atoghadh.

Faoi láthair,  níl  aon tuairim phoiblí  Eorpach ann:  níl  ann ach tuairim na Gearmáine,  tuairim na Fraince, tuairim na
Polainne, etc. D’fhonn tuairim an phobail Eorpaigh a theacht chun cinn lá amháin, bheadh ar fhaisnéis agus ar thuairimí
gluaiseacht gan bhac ó thír amháin go tír eile. Chun gur féidir linn cinntí a dhéanamh maidir lenár dtodhchaí choiteann le
chéile, ní mór dúinn díospóireacht dhaonlathach a bheith againn ar leibhéal an Aontais.

Agus le haghaidh díospóireacht den sórt sin, bheadh gá le teanga choiteann. Ba cheart go mbeadh teanga den sórt sin
éasca, beacht agus cothrom, sa mhéid nach mbeadh sí i bhfabhar grúpa náisiúnta amháin nó grúpa eile. Is é Esperanto
an teanga choitianta is fearr.
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