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Ábhar: Straitéis AE do shoghluaisteacht agus iompar: na bearta is gá faoi 2020 agus ina dhiaidh 
sin

Ní mór do AE astaíochtaí CO₂ a laghdú i ngach earnáil, lena n-áirítear an earnáil iompair. Ag an am 
céanna, éiríonn AE níos saibhre agus níos rathúla trí níos mó gníomhaíochtaí iompair a ghiniúint. Ina 
theannta sin, éascaíonn iompar ar phraghas réasúnta saorghluaiseacht daoine agus earraí, rud nach 
mór dúinn a dhaingniú. Tá saoirse ghluaiseachta agus an ceart chun iompair shábháilte, éifeachtúil 
agus inbhuanaithe riachtanach, agus ní mór do AE iad a chosaint. Is ar iompar agus soghluaisteacht 
a mhaireann geilleagar AE, mar sin ní mór laghduithe ó thaobh astaíochtaí CO₂ de a bhaint amach 
gan impleacht dhiúltach ar a ndea-fheidhmiú. Chun é sin a dhéanamh, beidh straitéis chliste do 
shoghluaisteacht de dhíth, dírithe ar iomaíochas, fóntacht eacnamaíoch agus an comhshaol.

Ní mór do straitéis den chineál sin na gníomhaíochtaí láithreacha a bhfuil gá leo a shainaithint ionas 
gur féidir cuspóirí AE chun astaíochtaí a laghdú faoi 2030 a bhaint amach, ach ina theannta sin 
bearta agus próisis chun dul níos faide ná 2030 a mholadh, ag tógáil ar mheasúnuithe cruinne ar an 
staid mar atá i láthair na huaire agus riachtanais laethúla ár sochaí. Dá bhrí sin:

An bhfuil an Coimisiún chun straitéis chuimsitheach do shoghluaisteacht agus iompar a ullmhú le 
bearta ann ní amháin don ghearr/mheántéarma, ach don fhadtéarma freisin?

An sainaithneoidh an Coimisiún go soiléir an cistiú atá de dhíth chun trasfhoirmiú atá neodrach ó 
thaobh carbóin de a dhéanamh ar an earnáil iompair?

An ullmhóidh an Coimisiún straitéis chuimsitheach a dhéanann nasc idir beartais thionsclaíocha, 
theicneolaíochta, agus taighde agus forbartha, chomh maith le ceisteanna sóisialta?
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