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FOIRGNEAMH PAUL-HENRI SPAAK  
PLEAN D’FHOIRGNEAMH EISEAMLÁIREACH I dTÉARMAÍ 

COMHSHAOIL - SÓISIALTA - COINNÍOLLACHA OIBRE 
 

 
 
Uaillmhianta ginearálta: 

 

1. Ní mór d’fhoirgneamh Paul-Henri SPAAK a bheith ina eiseamláir ó thaobh an 

chomhshaoil de. Beidh urraim don chomhshaol ina choincheap lárnach ag an 

tionscadal ina iomláine. 

2. Beidh an foirgneamh in ann a lorg carbóin a chealú, beidh sé féinrialaitheach maidir 

le fuinneamh agus neamhspleách maidir le húsáid uisce neamh-inólta; 

3. Déanfaidh an foirgneamh níos mó fuinnimh a tháirgeadh ná mar a úsáidfidh sé; 

4. Déanfaidh an foirgneamh an comhshaol ina thimpeall a athghiniúint. Measfar go 

mbeidh tógáil an fhoirgnimh ina thionchar dearfach ar an gcomhshaol agus ar an 

gcathair, i dtéarmaí fuinnimh, i dtéarmaí cáilíocht aeir agus i dtéarmaí bithéagsúlacht 

áitiúil; 

5. Le linn shaolré iomlán an fhoirgnimh, ón obair thógála go dtí go dtiocfaidh deireadh 

lena shaolré úsáideach, cuirfear prionsabail an gheilleagair chiorclaigh i bhfeidhm i 

leith an fhoirgnimh (saolré níos faide, athrú cuspóra táirgí, athchúrsáil, leas a bhaint 

as fios gnó áitiúil, athúsáid ar an méid is féidir ábhar ex situ/in situ, dí-éilliú ithreach, 

ábhair thámha a athúsáid, an ithir a tochlaíodh le linn an obair thógála a athúsáid, 

ordlathas sraitheanna ithreach a choimeád, tosaíocht a thabhairt do chiorcaid táirgthe 

agus soláthair ghairide, etc.); 

6. Caithfidh coincheap an fhoirgnimh a bheith bunaithe ar phrionsabail na bithaeráide 

maidir le hoiriúnú do shonraí spásúla, treoshuíomh na gréine, neamhchosaint ar an 

ngaoth, seasamh in aghaidh síonchaithimh, sóthoisc inmheánach agus sheachtrach, 

neodracht aeráide, an úsáid is mó is féidir as solas an lae, úsáid a bhaint as 

topagrafaíocht chun an fhoirgneamh a shuí, etc.;  

7. Ní mór don fhoirgneamh athneartú a dhéanamh ar na naisc idir cúrsaí uirbeacha 

agus nádúrtha, go háirithe maidir leis an gconair i dtreo Pháirc Léopold agus an 

ceangal le Place du Luxembourg. Déanfar uirbiú an cheantair agus an rochtain ar an 

gceantar do dhaoine a chinneadh leis na ceangail sin agus leis an leagan amach a 

bheidh ar an bhfoirgneamh, rud a mheallfaidh níos mó daoine chuig suíomh 

Pharlaimint na hEorpa; 
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8. Déanfar na próisis a bhainfidh leis an tionscadal, ón obair thógála go dtí an coimisiúnú, 

bunaithe ar theastasú - teastas WELL (don fholláine), ISO (don inrochtaineacht) agus 

DGNB (do na paraiméadair comhshaoil). 

9. Déanfar bainistíocht ar an tionscadal bunaithe ar mhodh LEAN.  

Astaíochtaí: 

 
10. Stádas neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach; 

11. Féidearthacht maidir le gabháil carbóin trí ghnéithe den obair thógála agus trí fhásra 

nua a thabhairt isteach; 

12. Úsáid a bhaint as an bhfásra chun an t-aer a chóiriú, chun ocsaigin a tháirgeadh agus 

chun cáilíocht an aeir sa cheantar a fheabhsú. 

13. Spásanna gan táirgí tocsaineacha ná tuaslagóirí ceimiceacha a dhearadh. 

 

Fuinneamh: 

14. Coincheap an fhuinnimh dhearfaigh, a bhuíochas do tháirgeadh fuinnimh inathnuaite 

agus do stóráil fuinnimh ar an suíomh; 

15. Staidéar féidearthachta maidir le heangach fuinnimh te/fuar a chruthú ar an suíomh, 

agus barrachas fuinnimh te/fuar a chur ar ais sa champas/suíomh san áireamh; 

16. Eangach chliste a bhunú tríd an bhfoirgneamh a cheangal le foirgnimh eile 

Pharlaimint na hEorpa agus trí bhainistíocht chomhtháite ar an suíomh a ráthú; 

17. Úsáid a bhaint as acmhainní nádúrtha (grian, gaoth, talamh, malartuithe teirmeacha 

agus eile) chun fuinneamh a tháirgeadh. 

18. Úsáid a bhaint as córais intleacht shaorga do bhainistíocht fuinnimh an fhoirgnimh.  

Uisce: 

19. Lorg 100% scagach nó coibhéiseach ar fud an tsuímh; 

20. 100% coibhéiseach maidir leis an gcothromaíocht idir tomhaltas agus athghiniúint; 

21. 100% féinrialaitheach maidir le huisce neamh-inólta (slabhraí sláintíochta agus 

aerchóiriú); 

22. Staidéar féidearthachta maidir le féinrialaitheacht an timthrialla uisce arna bhainistiú 

ar an suíomh. 

 

Tionchair ghearrthéarmacha: 

23. An foirgneamh seo a dhearadh i gcomhairle leis na húsáideoirí a bheidh ann amach 

anseo, na comharsana agus na húdaráis phoiblí, chun bonn coincheapúil 

comhchoiteann agus cothrom a bhunú; 
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24. Suíomh tógála eiseamláireach a rathú (oscailte do chuairteanna, rannpháirteach, 

lorg laghdaithe, srian ar thruailliú agus ar bhruscar, ach oideachasúil, spraíúil ag an 

am céanna); 

25. Na naisc uirbeacha, chomhshaoil agus shóisialta (fásra, soghluaisteacht, biotóp) 

a athneartú; 

26. Obair thógála a dhéanamh ar bhonn áitiúil agus éadrom, agus coincheap na tógála 

inchúlaithe/inoiriúnaithe á chomhtháthú trí chórais tógála tirime. 

 

 
Tionchair fhadtéarmacha: 

27. Staidéar maidir le ‘Lá Taraimsithe an Domhain’ ó Pharlaimint na hEorpa agus an 

tionchar a bheidh ag an bhfoirgneamh atá le tógáil; 

28. Modúlacht, éabhlóid agus solúbthacht chun aghaidh a thabhairt ar athruithe agus 

ar fhorbairtí teicneolaíocha agus sóisialta; 

29. Úsáid chliste agus mhodúil de réir riachtanais agus imeachtaí éagsúla; 

30. Dearadh a bheidh slán i bhfad na haimsire > Athléimneacht uasta / dearadh don 

athrú (maidir le hathruithe aeráide, athruithe sa reachtaíocht agus athruithe i gcuspóirí 

na spásanna). Ní mór do struchtúr an fhoirgnimh a bheith cobhsaí, frithsheasmhach, 

solúbtha agus modúlach chun athruithe agus úsáidí nua a chumasú amach anseo; 

31. Suiteálacha atá éasca le húsáid agus le reáchtáil – foinse oscailte. 

 

Tomhaltachas: 

32. Laghdú a dhéanamh ar na tomhaltais ar fad a bhaineann le ‘procs’ (TF, trealamh do 

na seomraí, cistin, etc.) agus ní hamháin iad siúd a bhaineann le sóthoisc > Leas a 

bhaint as comhroinnt faisnéise trí fhorbairt a dhéanamh ar an nasc le hollscoileanna; 

33. Tús a chur le hathrú ar nósanna - Leas a bhaint a mhéid is féidir (agus i gcomhar leis 

na húsáideoirí a bheidh ann amach anseo) as na bealaí ar fad chun an tionchar ar an 

gcomhshaol a laghdú agus na bealaí sin a thuar trí iarracht a dhéanamh comhtháthú 

a dhéanamh ag an staid coincheapúil ar na deiseanna a bhainfidh le ‘hathruithe ar 

nósanna’ amach anseo maidir leis na gníomhaíochtaí a bheidh ar bun san fhoirgnimh 

(mar eolas: modh oibre, soghluaisteacht, teilealáithreacht, úsáid réasúnach 

acmhainní, tionchar na seirbhísí lónadóireachta agus trealamh sonraíocht, etc.); 

34. Éabhlóid ar leibhéal sástachta na sóthoisce aeráide (teocht chomhthimpeallach 

inghlactha sa samhraidh agus sa gheimhreadh; faisnéis fíor-ama d’úsáideoirí maidir 

leis na coinníollacha hidriteirmeacha). 
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Malartú agus comhroinnt leis an gcomhphobal: 

35. Comhroinnt > Comhroinnt faisnéise trí bhunachar sonraí oscailte, le cur chuige 

rannpháirteach agus oideachasúil, a chumasóidh a posteriori macasamhlú dea-

shamplaí agus nuálaíochtaí; 

36. Neartú na nasc sóisialta (trí chomhairliúchán agus trí chumarsáid), na nasc uirbeach 

agus na nasc éiceolaíoch. 

37. Foráil a dhéanamh do shaoráidí uirbeacha agus sóisialta chun cáilíocht saoil an 

cheantair a fheabhsú. 

 


