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TURASÓIREACHT

Ó mhí na Nollag 2009, tá a bhunús dlí féin ag an mbeartas turasóireachta. Níl
a bhuiséad féin aige fós, áfach, faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) reatha
do 2021-2027.

BUNÚS DLÍ

Airteagal 6(d) agus Teideal XXII, Airteagal 195 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh (CFAE).

CUSPÓIRÍ

Tá tionscal turasóireachta AE, i gciall chruinn an téarma (soláthraithe traidisiúnta saoirí
agus seirbhísí turasóireachta) comhdhéanta de 2.3 milliún gnólacht, ar fiontair bheaga
agus mheánmhéide (FBManna) iad den chuid is mó, a fhostaíonn tuairim is 12.3 milliún
duine. In 2018, chuir earnáil ‘an taistil agus na turasóireachta’ 3.9% le OTI AE go
díreach agus b’ionann í agus 5.1% den lucht saothair iomlán (arb ionann é agus 11.9
milliún post). Nuair a chuirtear na dlúthnaisc atá aici le hearnálacha eile sa gheilleagar
san áireamh, tagann méadú suntasach ar fhigiúirí earnáil na turasóireachta (10.3% de
OTI agus 11.7% den fhostaíocht iomlán, arb ionann sin agus 27.3 milliún oibrí).
In 2019, bhí 1.5 billiún turasóir idirnáisiúnta ann ar fud an domhain (+4%) agus bhí
745 mhilliún díobh sin, nó 50% den mhargadh, san Eoraip. Is í an ráig de phaindéim
COVID-19, a thosaigh i mí an Mhárta 2020, an dúshlán is tábhachtaí do thodhchaí
earnáil na turasóireachta mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann léi ó thaobh
toirmisc taistil agus oibleagáidí sláintíochta de.
Is féidir le AE cur leis an bhfostaíocht i gcoitinne agus le cuspóirí fáis trí mheán
an bheartais turasóireachta freisin. Beidh tábhacht níos mó ag baint leis an ngné
chomhshaoil in imeacht na mblianta. Tá an ghné sin le sonrú cheana féin i
dtionscadail lena mbaineann turasóireacht inbhuanaithe, fhreagrach agus eiticiúil. In
2018, d’fhoilsigh an Pharlaimint staidéar dar teideal ‘Turasóireacht iomarcach: tionchar
agus freagairtí beartais a d’fhéadfaí a thabhairt’.

TORTHAÍ

A. Beartas ginearálta
Ón uair a bhí cruinniú na Comhairle Eorpaí ann an 21 Meitheamh 1999 maidir le
‘turasóireacht agus fostaíocht’, tá AE tar éis níos mó airde a dhíriú ar a mhéid
a chuireann an turasóireacht leis an bhfostaíocht san Eoraip. Sa teachtaireacht
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uaidh dar teideal ‘Ag obair le chéile ar son thodhchaí na turasóireachta san
Eoraip’ (COM(2001)0665), mhol an Coimisiún Eorpach creat oibriúcháin agus bearta
chun borradh a chur faoi thionscal turasóireachta AE. Sa rún ón gComhairle an
21 Bealtaine 2002 maidir le todhchaí na turasóireachta, formhuiníodh cur chuige
an Choimisiúin agus dá thoradh sin, tar éis an sprioc a leagan síos go ndéanfaí
príomhcheann scríbe turasóireachta den Eoraip, níorbh fhada gur thosaigh na
geallsealbhóirí poiblí agus príobháideacha in earnáil turasóireachta AE ag obair i
gcomhar níos dlúithe le chéile.
Ar an mbonn sin, chuir an Coimisiún réimse leathan beart chun feidhme. Is iad seo a
leanas cuid de na nithe a tháinig as an straitéis sin:
— Cuntais Satailíte Turasóireachta (TSA) do gach Ballstát, a bhfuil sé mar aidhm

dheiridh leo an chéad chuntas satailíte Eorpach a chur ar fáil;

— Tairseach a seoladh chun an Eoraip a chur chun cinn mar cheann scríbe
turasóireachta;

— Fóram Turasóireachta na hEorpa (ETF) atá á reáchtáil go bliantúil ó 2002 i
leith agus a eagraítear in éineacht leis an tír a bhíonn i seilbh Uachtaránacht
Chomhairle an Aontais Eorpaigh le linn an dara leath den bhliain. In 2019,
reáchtáladh an 18ú fóram i Heilsincí na Fionlainne maidir leis an ábhar ‘Claochlú
digiteach mar inneall fáis inbhuanaithe d’earnáil turasóireachta AE’. Reáchtáladh
cruinniú ETF 2020 go fíorúil ó Bheirlín agus díríodh ann ar bhealaí chun an
ghéarchéim a réiteach agus an turasóireacht san Eoraip a atreorú.

Tá roinnt teachtaireachtaí foilsithe ag an gCoimisiún ó 2001 – an ceann is déanaí in
2014 – ina leagtar amach a threoirlínte beartais d’fhorbairt earnáil na turasóireachta.
Seo iad:
— (COM(2007) 0621) an 19 Deireadh Fómhair 2007 – Clár oibre do thurasóireacht

inbhuanaithe agus iomaíoch san Eoraip – inar leagadh amach an chaoi a
bhféadfadh an fhorbairt inbhuanaithe iomaíochas fadtéarmach na turasóireachta
a chinntiú agus inar fógraíodh sraith trí bliana gníomhaíochtaí ullmhúcháin.

— (COM(2010) 0352 ), an 30 Meitheamh 2010 – An Eoraip, príomhcheann scríbe
turasóireachta an domhain, creat polaitiúil nua don turasóireacht san Eoraip –
ina ndéantar anailís ar na tosca lena ndéantar tionscal turasóireachta na hEorpa
iomaíoch agus na baic atá ar a forbairt inbhuanaithe.

— (COM(2012) 0649), an 7 Samhain 2012 – An comhbheartas víosaí a chur chun
feidhme agus a fhorbairt chun borradh a chur faoin bhfás in AE – a bhfuil sé
mar aidhm léi líon na dturasóirí ó thíortha a thugann cuairt ar AE a mhéadú trí
chomhbheartas víosaí a bhunú.

— (COM(2014) 0086), an 20 Feabhra 2014 – Straitéis Eorpach do Thuilleadh Fáis
agus Post sa Turasóireacht Chósta agus Mhuirí in AE – a bhfuil sé mar aidhm
léi an fás inbhuanaithe agus an t-iomaíochas a chur chun cinn sa turasóireacht
chósta agus mhuirí.
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B. Bearta speisialta
1. Ar mhaithe le turasóirí (ar taistealaithe agus/nó lucht saoire iad)
Mar chuid de na bearta sin tá céimeanna chun é a dhéanamh níos éasca teorainneacha
a thrasnú agus sláinte agus sábháilteacht agus leasanna ábhartha na dturasóirí a
chosaint. Ina measc tá Moladh 86/666/CEE ón gComhairle maidir le sábháilteacht
dóiteáin in óstáin, Treoir 2008/122/CE maidir le réadmhaoin amroinnte agus Treoir (AE)
2015/230 maidir le taisteal láneagraithe agus socruithe taistil gaolmhara. Sa bhreis air
sin, glacadh rialacháin maidir le cearta paisinéirí i ngach réimse taistil (2.2.3). Sampla
den nasc idir an turasóireacht agus réimsí eile inniúlachta AE is ea Treoir 2006/7/CE an
15 Feabhra 2006 maidir le cáilíocht uisce snámha a bhainistiú. Aisghairtear léi freisin
Treoir 76/160/CEE an 8 Nollaig 1975 le héifeacht ón 31 Nollaig 2014.
De thoradh iarratas ón bParlaimint, tá tionscnaimh seolta ag an gCoimisiún i
bhfoirm cúig chlár ullmhúcháin maidir le saincheisteanna tráthúla spriocdhírithe don
turasóireacht san Eoraip.
Tá tionscnamh ‘EDEN’ dírithe ar chur chun cinn na gceann scríbe turasóireachta barr
feabhais, arb iad sin na cinn scríbe nach bhfuil mórán cur amach ag daoine orthu
nó na cinn scríbe atá ag teacht chun cinn san Eoraip a chloíonn le prionsabail na
hinbhuanaitheachta. Chuaigh an maoiniú don chlár ullmhúcháin sin in éag in 2011
ach tá an tionscnamh fós á chun feidhme ag an gCoimisiún faoin gClár le haghaidh
Iomaíochas Fiontar agus Fiontar Beag agus Meánmhéide (COSME).
Tá tionscnamh ‘Calypso’ dírithe ar an turasóireacht shóisialta do sheanóirí, do dhaoine
óga atá faoi mhíbhuntáiste, do theaghlaigh atá faoi mhíbhuntáiste agus do dhaoine
a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe. Faoin gclár bhíothas in ann cómhaoiniú a
dhéanamh ar roinnt comhpháirtíochtaí trasnáisiúnta atá dírithe ar chomhar a chothú
sa turasóireacht shóisialta agus ar shásraí malartaithe a chruthú. I measc bearta
eile, thacaigh AE le tairseach e-Calypso a chur ar bun, a nascann soláthar na saoirí
turasóireachta atá cuimsitheach ar bhonn sóisialta leis an éileamh orthu.
Mar chuid de chlár ‘na Turasóireachta Inbhuanaithe’, tá an‘Crios Glas’ (6 800 km
de chosáin ó Mhuir Barents go dtí an Mhuir Dhubh), arb é is aidhm leis claochlú
an iar-Chuirtín Iarainn ina ghréasán trasteorann cosán siúil agus rothaíochta a chur
chun cinn. Chun measúnú ar chúrsaí ‘Eurovelo’ – gréasán 14 bhealach rothaíochta
fadraoin atá faoi bhainistiú na Cónaidhme Eorpaí Rothaithe – a léamh, féach an leagan
nuashonraithe (2012) den staidéar ón bParlaimint ar ghréasán na gcosán rothaíochta
san Eoraip.
Leis an gclár ‘DiscoverEU’, i measc roinnt clár eile maidir le cur chun cinn na
turasóireachta, is féidir le hEorpaigh atá 18 mbliana d’aois taisteal ar fud AE agus
tuilleadh a fhoghlaim faoi éagsúlacht na hEorpa.
Tá AE ag déanamh cómhaoiniú ar thionscadail trasteorann turasóireachta
inbhuanaithe freisin chun na roghanna turasóireachta san Eoraip a éagsúlú. Mar
shampla, seoladh cuireadh chun tairisceana le déanaí (an 19 Iúil 2018) faoi COSME
chun tacú le forbairt agus cur chun cinn na dtáirgí turasóireachta trasnáisiúnta
atá bunaithe ar théamaí, lena mbaintear úsáid as na sineirgí atá idir earnáil na
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turasóireachta agus tionscail an chultúir agus na cruthaitheachta. Seoladh tionscnaimh
éagsúla eile faoi choimirce COSME freisin. Ina measc tá:
— Tacú leis an bhfás iomaíoch agus inbhuanaithe in earnáil na turasóireachta (2017);

— Táirgí agus seirbhísí in earnálacha an spóirt agus na folláine a chur chun cinn
agus a fhorbairt mar aon le tacú le hoidhreacht chultúrtha agus thionsclaíoch na
hEorpa (2015);

— Sreabhadh na turasóireachta trasnáisiúnta in AE a éascú do sheanóirí agus do
dhaoine óga sa séasúr ciúin agus sa séasúr idir eatarthu (2014); agus

— An comhar atá idir tionscal na turasóireachta agus an tionscal ardleibhéil agus
tionscal na cruthaitheachta a uasmhéadú (2014).

2. Chun leas thionscal na turasóireachta agus na réigiún, agus ar mhaithe leis an
turasóireacht fhreagrach
Tacaíonn an Coimisiún le cruthú gréasán idir na príomhréigiúin turasóireachta san
Eoraip freisin. I mí Iúil 2009, bunaíodh NECSTouR, gréasán oscailte na réigiún
turasóireachta san Eoraip, chun bheith ina ardán do mhalartuithe eolais agus do
réitigh nuálacha i réimse na turasóireachta iomaíche agus inbhuanaithe. Tairiscíonn
AE réimse foinsí cistiúcháin chun cuidiú leis an turasóireacht cur leis an bhforbairt
réigiúnach agus leis an bhfostaíocht: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa le
haghaidh tionscadail inbhuanaithe a bhaineann leis an turasóireacht, clár Interreg,
an ciste comhtháthaithe le haghaidh bonneagar comhshaoil agus iompair, Ciste
Sóisialta na hEorpa le haghaidh fostaíochta, clár Leonardo da Vinci le haghaidh oiliúint
ghairmiúil, an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe le haghaidh éagsúlú
an gheilleagair tuaithe, an creatchlár um iomaíochas agus nuálaíocht (CIP) agus an
Seachtú creatchlár le haghaidh taighde (CC7). I dtaca leis sin, faoin gcreat airgeadais
ilbhliantúil (CAI) don tréimhse 2021-2027, tá clár an mhargaidh aonair tagtha in ionad
CIP agus tá Fís Eorpach tagtha in ionad Fís 2020.
Tá staitisticí comhchuibhithe faoin turasóireacht á mbailiú in AE ó 1996. Le
Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 an 6 Iúil 2011 bunaíodh creat coiteann chun staitisticí
na hEorpa faoin turasóireacht a bhailítear sna Ballstáit a fhorbairt, a tháirgeadh agus a
scaipeadh go córasach. In 2013, chruthaigh an Coimisiún Ionad Fíorúil Faireacháin don
Turasóireacht chun comhordú a dhéanamh ar an mbailiú agus ar an stóráil sonraí agus
chun níos mó sineirge a chinntiú idir na leibhéil ag a ndéantar cinntí faoin mbeartas
turasóireachta. Sna teachtaireachtaí uaidh an 27 Samain 1996 (COM(1996)0547) agus
an an 26 Bealtaine 1999 agus an 26 Bealtaine 1999 (COM(1999)0262) , d’fhógair agus
d’fhorbair an Coimisiún feachtas de chuid AE in aghaidh na turasóireachta gnéis lena
mbaineann leanaí (tá eolas faoi chosc agus faoi sháruithe le fáil thíos).
3. Bearta spriocdhírithe eile
Le déanaí, chinn AE an bhliain 2018 a ainmniú mar Bhliain Turasóireachta AE-na
Síne. Tá an tSín ar cheann de na margaí is mó agus is mó fás atá ag AE. Tá sé mar
aidhm leis an tionscnamh cinn scríbe nach bhfuil mórán cur amach ag daoine orthu a
chur chun cinn, feabhas a chur ar an eispéireas taistil agus turasóireachta, an comhar
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eacnamaíoch a chothú agus an dul chun cinn ó thaobh eisiúint víosaí agus nascacht
aeir de a spreagadh.
D’eagraigh an Coimisiún Eorpach Comhdháil Sárthaispeántais ar an Turasóireacht
freisin a reáchtáladh sa Bhruiséil an 19 Márta 2019.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Chomh fada siar le mí na Nollag 1996, thug an Pharlaimint tacaíocht do bheart
turasóireachta de chuid AE tríd an gcéad chlár ilbhliantúil ‘Philoxenia’ (1997-2000) a
fhaomhadh ach níor glacadh leis ina dhiaidh sin toisc nárbh fhéidir leis an gComhairle
teacht ar chomhaontú d’aon toil.
Sa rún uaithi an 30 Márta 2000 maidir le cur chun feidhme na mbeart chun an
turasóireacht ghnéis leanaí a chomhrac, d’iarr an Pharlaimint ar na Ballstáit dlíthe
seach-chríche a bheadh ceangailteach go huilíoch a thabhairt isteach lena bhféadfaí
daoine a dhéanann gníomhartha mídhleathacha lena mbaineann teacht i dtír gnéasach
ar leanaí, fad atá siad thar lear, a imscrúdú, imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh ina
leith agus pionós a chur orthu. An 27 Deireadh Fómhair 2011, ghlac sí rún reachtach
(P7_TA(2011)0468) ar an togra le haghaidh treoir maidir le mí-úsáid ghnéasach agus
teacht i dtír gnéasach ar leanaí a chomhrac. Faoi théarmaí Threoir 2011/93/AE an
13 Nollaig 2011, is cion coiriúil í an turasóireacht ghnéis leanaí ar fud AE anois; go
háirithe, déantar foráil in Airteagal 21 den treoir sin do bhearta náisiúnta chun cosc nó
toirmeasc a chur ar eagrú taistil ar mhaithe leis an gcineál sin ciona a dhéanamh.
I bhfad sular tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, bhí sraith rún glactha ag an
bParlaimint maidir leis na treoirlínte agus na tionscnaimh ón gCoimisiún faoin
turasóireacht; is díol suntais go háirithe iad rún an 8 Meán Fómhair 2005 maidir le
‘hIonchais nua agus dúshláin nua na turasóireachta Eorpaí inbhuanaithe’ agus rún an
29 Samhain 2007 maidir le ‘Beartas Athnuaite Turasóireachta de chuid AE: I dtreo
comhpháirtíocht níos láidre don Turasóireacht Eorpach’, agus rún an 16 Nollaig 2008
maidir leis na gnéithe forbartha réigiúnaí de thionchar na turasóireachta ar réigiúin
cois cósta. Leis sin, thug an Pharlaimint aghaidh ar an tionchar a bhíonn ag an
mbeartas víosaí ar an turasóireacht agus thacaigh sí le cur chun cinn na gceann scríbe
turasóireachta san Eoraip.
Mhol sí go gcruthófaí Lipéad Oidhreachta Eorpach freisin agus go mbunófaí bealach
rothaíochta trasteorann feadh an iar-Chuirtín Iarainn, agus spreag sí an earnáil lena
soláthar seirbhísí a éagsúlú chun dul i ngleic leis na luaineachtaí séasúracha ar líon
na dturasóirí.
Tar éis gur tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm, an 27 Meán Fómhair 2011, ghlac
an Pharlaimint rún bunaithe ar thuarascáil féintionscaimh dar teideal ‘An Eoraip,
príomhcheann scríbe turasóireachta an domhain’. Fad a thacaíonn sí leis an straitéis
bheartais 21 phointe a thíolaic an Coimisiún, is mian leis an bParlaimint turasóireacht
iomaíoch, nua-aimseartha, ardcháilíochta agus inbhuanaithe a chur chun cinn atá
inrochtana ag cách, trí dhíriú ar ilchultúrachas na hEorpa. Leag na Feisirí de Pharlaimint
na hEorpa béim ar an tábhacht atá le bearta a dhéantar in earnálacha eile, amhail
fostaíocht, cánachas nó cearta an tomhaltóra, a d’fhéadfadh tionchar cinniúnach a imirt
ar an turasóireacht.
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Dhiúltaigh an Chomhairle, áfach, don iarraidh ón bParlaimint maidir le clár sonrach
i ndáil leis an turasóireacht faoi CAI 2014-2020. Ar an gcaoi chéanna, i mí na
Nollag 2014, bhí ar an gCoimisiún moladh a tharraingt siar maidir le sraith prionsabal
Eorpach neamhcheangailteach faoi cháilíocht na seirbhísí turasóireachta, a bhí
curtha faoi bhráid na Comhairle i mí Feabhra 2014 aige. Tharla an méid sin in
ainneoin go raibh tacaíocht na Parlaiminte aige do ‘Lipéad Eorpach don turasóireacht
ardcháilíochta’ (mír 25 de rún an 27 Meán Fómhair 2011 agus mír 53 de rún an
29 Deireadh Fómhair 2015 maidir le dúshláin agus coincheapa nua do chur chun cinn
na turasóireachta san Eoraip.
An 27 Deireadh Fómhair 2015, ghlac an Pharlaimint rún reachtach ar an dara
léamh chun go nglacfaí treoir nua ar mhaithe le feabhas a chur ar chosaint na
dtaistealaithe a théann ar thurais láneagraithe agus lena n-aisghairtear Treoir 90/314/
CEE (P8_TA(2015)0366). An 29 Deireadh Fómhair 2015, ghlac an Pharlaimint rún
maidir le dúshláin agus coincheapa nua do chur chun cinn na turasóireachta san
Eoraip. Baineann sé le digitiú na mbealaí dáileacháin, forbairt a dhéanamh ar
earnáil nua an gheilleagair chomhroinnte, athruithe ar iompar an tomhaltóra, an
gá atá le foireann oilte a mhealladh agus a choinneáil, an t-athrú déimeagrafach,
agus séasúracht na turasóireachta. Sa rún, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún
straitéis nua turasóireachta a thíolacadh chun teacht in ionad theachtaireacht an
30 Meitheamh 2010 dar teideal ‘An Eoraip, príomhcheann scríbe turasóireachta an
domhain’ nó chun í a thabhairt cothrom le dáta, agus d’iarr sí go gcruthófaí líne bhuiséid
le haghaidh na turasóireachta sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile. Spreag sí an
feidhmeannas Eorpach freisin le hoibriú i gcomhpháirt leis an gCoimisiún Eorpach um
Thaisteal chun príomháit na hEorpa i dtionscal na turasóireachta a chaomhnú, tríd an
lipéad ‘Destination Europe 2020’ a chruthú b’fhéidir.
Bíonn cainteanna ag Idirghrúpa Pharlaimint na hEorpa um Thurasóireacht, ag a
Choiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ag a Thascfhórsa Turasóireachta
(TTF) ó am go chéile le hionadaithe ó na comhlachtaí idirnáisiúnta turasóireachta.
Le linn chruinniú mhí Feabhra 2018 le hArdrúnaí na hEagraíochta Domhanda
Turasóireachta na Náisiún Aontaithe (UNWTO), shínigh an Pharlaimint agus UNWTO
meabhrán comhair atá dírithe ar an turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn ar
fud na hEorpa. Tá sé iarrtha ag TTF freisin go mbeadh beartas turasóireachta níos
comhsheasmhaí ann, agus tá an cheist go mbeadh líne ar leithligh i mbuiséad AE
don turasóireacht tarraingthe anuas aige. Sa rún uaithi an 29 Deireadh Fómhair 2015,
spreag an Pharlaimint an Coimisiún le leanúint de bheith ag cur na hEorpa chun cinn
mar phríomhcheann scríbe turasóireachta. Ina theannta sin, leag sí béim ar an tábhacht
atá le branda turasóireachta na hEorpa agus d’iarr sí go mbeadh níos mó comhair ann
le comhlachtaí idirnáisiúnta. D’fhoilsigh an Pharlaimint staidéar le déanaí dar teideal
‘Turasóireacht na hEorpa:forbairtí le déanaí agus dúshláin amach anseo’.

BEARTA I GCOMHTHÉACS RÁIG COVID-19

Is í an Eoraip príomhcheann scríbe turasóireachta an domhain. Cuid ríthábhachtach
de gheilleagar AE is ea tionscal na turasóireachta agus is ionann é agus 10% dá OTI,
agus sin an fáth a bhfuil AE tiomanta don earnáil sin a athbheochan.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?qid=1539684531559&uri=CELEX:52015IP0391
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0366_GA.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=GA&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=GA&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=GA&reference=P8-TA-2015-0391
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ga/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629200
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Tá tionchar na géarchéime sláinte domhanda ag éirí soiléir agus dréim leis go
bhfanfaidh fás na turasóireachta san Eoraip faoi bhun leibhéil 2019 go dtí 2023. Le linn
na chéad cheithre mhí den bhliain, tháinig laghdú 44% ar líon na dturasóirí idirnáisiúnta
i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2019, arb ionann sin agus laghdú i gcomhréir
leis an bhfeidhmíocht dhomhanda. Bhí líon na gcaillteanas post ollmhór in 2020, ó 14.2
milliún go 29.5 milliún. Tá an éiginnteacht fós ar thús cadhnaíochta agus beidh fad
shrianta na paindéime ríthábhachtach chun na caillteanais san earnáil a mheas.
Tá uirlisí éagsúla mearfhreagartha in úsáid ag an gCoimisiún: togra chun na rialacha,
lena gcuirtear oibleagáid ar aerlínte a sliotáin leithroinnte a úsáid in aerfoirt AE, a chur ar
fionraí (COM(2020)111); treoirlínte maidir le cearta phaisinéirí AE (C(2020)1830) agus
seiceálacha teorann (C(2020)1753); agus cúnamh chun taistealaithe AE a aisdúichiú
le linn na dianghlasála a mhair ó Mhárta go Bealtaine 2020.
I mí na Bealtaine 2020, thíolaic an Coimisiún a theachtaireacht dar teideal
‘Turasóireacht agus iompar in 2020 agus ina dhiaidh sin’ (COM(2020)550), inar tugadh
le chéile treoir agus moltaí chun saorghluaiseacht neamhshrianta a athbhunú agus
teorainneacha inmheánach a athoscailt go sábháilte, iompar, nascacht agus seirbhísí
turasóireachta a athbhunú go sábháilte, go háirithe an fáilteachas, aghaidh a thabhairt
ar an ngéarchor leachtachta agus muinín tomhaltóirí a atógáil, agus ina ndearnadh
moltaí a eisiúint maidir le dearbháin. Phléigh an Pharlaimint, ina dhiaidh sin, an ráig
de COVID-19 le linn na seisiún iomlánach a bhí aici an 10 Márta, an 26 Márta agus
an 17 Meitheamh 2020. Le linn a seisiúin iomlánaigh urghnách an 26 Márta 2020,
ghlac an Pharlaimint a seasamh maidir le trí thogra reachtacha: an Tionscnamh
Infheistíochta Freagartha don Choróinvíreas a sheoladh (P9_TA(2020)0042); síneadh
a chur le Ciste Dlúthpháirtíochta AE chun éigeandálaí sláinte poiblí a chumhdach
(P9_TA(2020)0043); agus rialacha maidir le sliotáin aerfoirt a chur ar fionraí go
sealadach (féach COM(2020)111 thuas agus P9_TA(2020)0041). Thairis sin, ag an
seisiún iomlánach a bhí aici an 19 Meitheamh 2020, ghlac an Pharlaimint rún maidir le
turasóireacht agus iompar in 2020 agus ina dhiaidh sin, lena n-iarrtar tacaíocht mhear,
ghearrthéarmach agus fhadtéarmach d’earnálacha an iompair agus na turasóireachta
chun a marthanas agus a n-iomaíochas a áirithiú, agus béim á leagan ar an bhfíoras
gur deis stairiúil a bhí sa ghéarchéim reatha chun an turasóireacht a nuachóiriú in AE,
rud a fhágann go mbeidh sí níos inbhuanaithe agus níos inrochtana do dhaoine faoi
mhíchumas.
I mí an Mhárta 2021, ghlac an Pharlaimint a tuarascáil féintionscnaimh dar teideal
‘Straitéis AE don turasóireacht inbhuanaithe a bhunú’ (P9_TA(2021)0109), ina n-
iarrann an Pharlaimint ar na Ballstáit critéir choiteanna agus chomhordaithe maidir
le taisteal sábháilte a chur chun feidhme go hiomlán gan mhoill. Áirítear leis sin
deimhniú coiteann vacsaínithe agus córas chun aitheantas frithpháirteach a thabhairt
do nósanna imeachta vacsaínithe chun críocha leighis, agus ag an am céanna úsáid
Fhoirm Aimsithe Paisinéirí AE a éascú, go digiteach nuair is féidir, agus rialacha
cosanta sonraí á n-urramú ina n-iomláine.
Iarrtar ar na Ballstáit Prótacal Sábháilteachta Sláinte AE atá coiteann agus neamh-
idirdhealaitheach a bhunú le haghaidh tástála roimh imeacht, ar cheart dó a bheith
iontaofa agus inacmhainne, agus ar cheart teicneolaíochtaí mearthástála, tástálacha

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6842-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/ip_20_535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_GA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_GA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2020)0111
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_GA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020IP0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_GA.html
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PCR agus tástálacha eile a bheith san áireamh ann. Is oth leis an bParlaimint freisin
an easpa cúnamh leordhóthanach buiséadach agus airgeadais, agus iarrann sí ar
na Ballstáit rátaí CBL laghdaithe ar sheirbhísí taistil agus turasóireachta a shocrú ar
bhonn sealadach, mar aon le pacáiste speisialta spreagtha do mhicrifhiontair agus do
FBManna don tréimhse ó 2020 go 2024.
An 17 Márta 2021, thíolaic an Coimisiún teachtaireacht dar teideal ‘Conair choiteann
i dtreo athoscailt shábháilte agus bhuan’ (COM(2021)0129), mar aon le togra le
haghaidh rialachán maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha maidir le
vacsaíniú, tástáil agus téarnamh a eisiúint, a fhíorú agus a ghlacadh chun an
tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19 (Deimhniú Glas Digiteach)
(COM(2021)0130), agus creat comhchosúil a bhfuil feidhm aige maidir le náisiúnaigh
tríú tír atá ag fanacht nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach i gcríocha na mBallstát
(COM(2021)0140).
Glactar le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i ngach Ballstát, rud a chuidíonn leis
an gceart chun saorghluaiseachta a áirithiú do gach cónaitheoir san Aontas.

Davide Pernice
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
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