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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar 
an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil an intleacht shaorga (IS) ag soláthar deiseanna nach bhfacthas a 
leithéid riamh chun feidhmíocht na hearnála iompair a fheabhsú trí aghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin an éilimh taistil atá ag dul in méid, ar imní faoi shábháilteacht agus 
chomhshaoil, agus modhanna iompair uile a dhéanamh níos cliste, níos éifeachtúla agus 
níos áisiúla;

B. de bhrí gur fíor-riachtanach é aghaidh a thabhairt ar IS i réimse na cosanta ar an leibhéal 
AE chun chumais AE a fhorbairt;

1. á chur in iúl gur geal léi Páipéar Bán an Choimisiúin ar IS agus ag tacú le huaillmhian 
AE a bheith ar cheann de na ceannairí domhanda IS agus comhar le gníomhaithe atá ar 
an aon intinn á neartú;

2. á chur i bhfios go bhfuil AE ag tabhairt aghaidh ar iomaíocht láidir le tábhacht an 
taighde agus na forbartha ag dul i méid san earnáil phríobhaideach agus le 
hinfheistíochtaí ollmhóra ó tríú tíortha amhail na Stáit Aontaithe agus an tSín; ag tacú, 
dá bhrí sin, le hiarrachtaí AE a bhuntáistí iomaíocha san earnáil IS a fhorbairt tuilleadh 
agus á chreidiúint gur cheart dó gníomhú chun noirm domhanda IS a bhunú i réimsí na 
n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit, agus iarrachtaí a mhéadú i dtreo 
straitéis éifeachtach atá dírithe ar a thionchar ar mhúnlú caighdeán domhanda a neartú 
agus a spleáchas ar shonraí eachtracha a laghdú, rud atá bunriachtanach do 
theicneolaíochtaí atá bunaithe ar algartaim; á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit 
comhar níos leithne laistigh de NA, ECFE, G7, G20 agus fóraim idirnáisiúnta eile a 
mholadh chun cur chuige AE maidir le IS a chur chun cinn, lena leagfar béim ar na 
cearta bunúsacha, ar na saoirsí agus ar na luachanna mar a chumhdaítear i gConarthaí 
AE, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i ndlí idirnáisiúnta um 
chearta an duine, agus caighdeáin eiticiúla agus saincheisteanna dliteanais á gcur san 
áireamh;

3. ag tabhairt dá haire acmhainneacht eacnamaíoch shuntasach feidhmchláir IS agus, dá 
bhrí sin, á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de thaighde IS agus malartú dea-
chleachtas i réimse an iompair a chur chun cinn; ag tabhairt chun suntais an gá atá le 
húsáidí sonraí trasearnála nuálacha agus le comhar idir na himreoirí éiceachórais 
éagsúla chun bonn tionsclaíoch IS AE a neartú; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé go 
gcuirfear ní hamháin teicneolaíochtaí IS san áireamh, ach teicneolaíochtaí eile den 
chéad ghlúin eile freisin, e.g. ríomhaireacht chandamach, ar teicneolaíochtaí iad atá á 
meas cheana féin agus a léiríonn an chéad chéim eile i ndul chun cinn teicneolaíocha 
trasearnála; 

4. ag tacú le húsáid mheaisínfhoghlaim IS lena úsáidtear mórshonraí chun feidhmíocht 
fhadtéarmach, cothabháil, tuar ar chliseadh agus pleanáil tógála an bhonneagair iompair 
agus foirgneamh a bharrfheabhsú, lena n-áirítear tosca amhail sábháilteacht, 
éifeachtúlacht fuinnimh nó costais; ag tabhairt dá haire go mbeidh cumasóirí agus 
bonneagar tacaíochta ag teastáil leis sin, lena n-áirítear fuinneamh go crua-earraí, 
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bogearraí, acmhainní agus seirbhísí líonra mar aon leis an ardchaighdeán agus 
cainníocht mhór sonraí a áirithiú; ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur cheart imlonnú IS 
i réimse an iompair, go háirithe i gcás a bhfuil úsáidí sibhialta agus míleata idirnasctha, 
a bheith i gcomhréir le dlí AE maidir le cosaint sonraí agus príobháideachas; á iarraidh 
ar an gCoimisiún leanúint ag oibriú le Ballstáit maidir le slándáil agus cosaint sonraí;

5. á chreidiúint go bhfuil athrú tagtha ar IS agus gur chabhraigh IS le forbairt agus 
nuachóiriú na hearnála iompair trí uathoibriú a mhéadú agus trí níos mó comhtháthaithe 
agus nascachta na gcóras iompair; á chur i bhfios go láidir go bhfuil éagsúlachtaí idir na 
modhanna iompair agus bonneagar atá i bhfeidhm ar fud an Aontais ó thaobh uathoibriú 
agus comhtháthú IS; á chur i bhfáth an gá atá le borradh a chur faoin intleacht shaorga 
chun ilmhódúlacht, idir-inoibritheacht agus éifeachtúlacht fuinnimh na modhanna 
iompair uile a chothú chun éifeachtúlacht san eagrú agus bainistiú earraí agus sreafaí 
tráchta paisinéirí a fheabhsú, chun úsáid níos fearr a bhaint as bonneagar agus 
acmhainní an Ghréasáin Thras-Eorpaigh Iompair (TEN-T) agus chun aghaidh a 
thabhairt ar chonstaicí Fíorlimistéir Aonair Iompair Eorpaigh a chruthú;

6. ag tabhairt chun suntais gur ceann de na torthaí is tábhachtaí de Pháipéar Bán ón 
gCoimisiún maidir leis an Intleacht Shaorga ná cur chuige duinelárnaithe a bheith ann i 
leith córais IS; á mheabhrú an tábhacht leanúnach a bhaineann leis an ngné dhaonna 
chuig uathoibriú iomlán; á chur i bhfios go láidir an gá atá le trédhearcacht agus 
intuarthacht leordhóthanach, le teicneolaíocht iontaofa, imlonnú ar ardchaighdeán agus 
oiliúint cheart, mar aon le huas-sciliú agus athsciliú pearsanra a bhaineann úsáid as 
córais bunaithe ar IS; á chur i bhfios go láidir gur cheart úsáid IS i gcúrsaí míleata 
filleadh ar dhuine nádúrtha nó dlítheanach i gcónaí, le freagracht agus cuntasacht á 
sannadh ar na cinnteoirí freagracha, lena gcuirtear an slabhra ceannais míleata san 
áireamh;

7. á mheabhrú go mbaineann tairbhí leis an gCóras Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid 
(ERTMS), córas uathchosanta traenacha leanúnach lena ndéantar ionadú ar chórais 
náisiúnta atá neamh-chomhoiriúnach, ó thaobh na hiontaofachta, na hacmhainne, na 
gcostas, na sábhailteachta, an luais agus na cothabhála de, rud a bhfuil imlonnú iomlán 
ríthábhachtach don Limistéar Aonair Iompair Eorpach a chruthú; ag tacú le himlonnú 
iomlán ERTMS agus a bhunaíocht leanúnach mar chóras uathchosanta traeneacha 
domhanda; ag tabhairt dá haire obair Chomhghnóthais Shift2Rail;

8. ag tacú le forbairt agus caighdeánú idirnáisiúnta uathoibriú na n-oibríochtaí traenacha, 
freisin ar mhaithe le hidir-inoibritheacht, éifeachtúlacht agus sábháilteacht iompair a 
chur chun cinn; ag spreagadh leithdháileadh sealanna uathoibrithe a fhorbairt i 
modhanna iompair éagsúla agus in úsáid IS i lóistíocht agus i réimsí eile iompair;

9. á chur in iúl gur geal léi obair an tionscadail Taighde um Bainistíocht Aerthráchta 
maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SESAR) i réimse na gcóras aerárthaí gan 
foireann agus na gcóras bainistíochta aerthráchta, sibhialta agus míleata araon, agus a 
rannchuidiú chun ilroinnt an Aerspáis Eorpaigh Aonair a shárú; á mheabhrú go bhfuil 
méadú tagtha ar úsáid shibhialta agus mhíleata araon d’Aerárthaí Gan Foireann 
(UAVanna), dá ngairtear ladrainn go coitianta; á thabhairt chun suntais an 
acmhainneacht, i measc nithe eile, atá ag seachadtaí ladrainn, cigireachtaí ladrainn, agus 
faireachas ladrainn do shaoránaigh agus don tsochaí; á chur i bhfáth gur sine qua non 
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iad idir-inoibritheacht agus comhchuibhiú domhanda do chóras bainistíochta aerthráchta 
domhanda atá sábháilte, feidhmeach agus slán; ag spreagadh don Choimisiúin agus do 
na Ballstáit SESAR a chur chun cinn go hidirnáisiúnta, chun rannchuidiú le hobair na 
heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta nó an 
Comhlachas Aeriompair Idirnáisiúnta ina leith sin, agus chun comhoibriú chun noirm 
idirnáisiúnta d’úsáid shibhialta agus mhíleata ladrann a chur a bhunú;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i 
bpléití rialála idirnáisiúnta ar fheithiclí uathrialaitheacha, go háirithe i réimse na 
sábháilteachta, agus comhar i measc rialálaithe agus geallsealbhóirí ábhartha uile 
d’imlonnú feithiclí uathrialaitheacha i dtrácht ar bhóithre in AE a áirithiú; á iarraidh ar 
shonraí ionchuir geografacha caighdeánaithe agus idir-inoibritheacha agus á chur i 
bhfáth an gá atá le cruinneas na sonraí sin; 

11. á mheabhrú go bhfuil acmhainneacht mhór ag feithiclí uathrialaitheacha chun 
soghluaisteacht agus sábháilteacht a fheabhsú agus tairbhí comhshaoil a thabhairt; á 
chur in iúl, ina leith sin, gur díol sásamh di gur ghlac Coimisiún Eacnamaíoch na 
Náisiún Aontaithe le haghaidh Fhóram Domhanda na hEorpa do Chomhchuibhiú 
Rialachán Feithicle creat-dhoiciméad maidir le feithiclí uathoibrithe/uathrialaitheacha; 
ag tabhairt dá haire obair an choiste nua theicniúil maidir le IS den Eagraíocht 
Idirnáisiúnta um Chaighdeánú; á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige éifeachtach a 
mholadh chun creat dlíthiúil idirnáisiúnta soiléir don choincheap tiomána, agus do 
shaincheisteanna freagrachta agus dliteanais ábhartha, a áirithiú laistigh de bhrí 
Choinbhinsiún NA agus de dhlíthe tráchta idirnáisiúnta eile;

12. á chur i bhfios go bhfuil athrú mór tagtha ar an tionscal loingis a bhuí le comhtháthú IS 
le blianta beaga anuas; á mheabhrú gurbh ann do na pléití reatha cuimsitheacha san 
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta maidir le teicneolaíochtaí nua agus atá ag teacht chun 
cinn, amhail longa uathrialaitheacha, a chomhtháthú go héifeachtach sa chreat rialála;

13. á chur i bhfáth conas gur féidir le córais iompair chliste brú tráchta a mhaolú, 
sábháilteacht agus inrochtaineacht a mhéadú agus rannchuidiú le feabhas a chur ar 
bhainistiú sreafaí tráchta, ar éifeachtúlacht agus ar réitigh soghluaisteachta; ag tarraint 
aird ar nochtadh méadaithe na gcóras iompair traidisiúnta do chibearbhagairtí; á 
mheabhrú a thábhachtaí atá acmhainní agus tuilleadh taighde ar bhaol slándála maidir le 
sábháilteacht córas uathoibrithe agus a gcuid sonraí a áirithiú; á chur in iúl gur díol 
sásamh di go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún an chibearshlándáil a chur san 
áireamh mar ghnáthmhír ar an gclár oibre do phlé laistigh d’eagraíochtaí idirnáisiúnta 
atá bainteach le hiompar; 

14. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí córais IS a thabhairt isteach san earnáil phoiblí 
agus go dtacóidh sí le tuilleadh pléití ar imlonnú IS in iompar; á iarraidh ar an 
gCoimisiún go ndéanfaí meastóireacht ar úsáid IS agus teicneolaíochtaí den chineál 
céanna san earnáil iompair agus liosta neamh-uileghabhálach do ranna ardriosca a 
thiomsú i gcomhthéacs córais IS a chur in ionad cinntí faoi chuimsiú sainchearta na 
cumhachta poiblí sa réimse sin;

15. á chur i bhfios go láidir gur cheart do Chiste Eorpach Cosanta agus do Bhuanchomhar 
Struchtúrtha idir na Ballstáit agus na tionscail cosanta Eorpacha a spreagadh chun 
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cumais cosanta Eorpacha nua i réimse IS a fhorbairt agus cinnteacht soláthair a áirithiú, 
agus breithnithe eiticiúla á gcur san áireamh; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le 
hilroinnt a sheachaint trí chaidrimh a chothú idir gníomhaithe éagsúla agus fearainn 
feidhmchláir, trí chomhoiriúnacht agus idir-inoibritheacht ar gach leibhéal a chur chun 
cinn agus trí dhíriú ar obair chomhchoiteann ar leibhéal struchtúrach agus ar réitigh 
ardáin; á mheabhrú, thairis sin, go ndéanfaidh an chéad Saoráid um Chónascadh na 
hEorpa eile, a spreagann bonneagar cliste freisin, foráil maidir le ciste d’oiriúnú agus 
d’fhorbairt an bhonneagair iompair dé-úsáide sibhialtaigh/mhíleata maidir leis an TEN-
T chun sineirgí idir riachtanais shibhialta agus cosanta a mhéadú agus d’fhonn 
soghluaisteacht shibhialta agus mhíleata laistigh den Aontais a fheabhsú; ag cur béim ar 
an bhfíoras, dá bhrí sin, go bhfuil gá le tuilleadh infheistíochtaí Eorpacha, taighde 
Eorpaigh agus ceannaireachta Eorpaí i dteicneolaíochtaí le hardtionchar fáis 
eacnamaíoch mar aon le hacmhainneacht dé-úsáide shuntasach;

16. á chur i bhfáth go bhfuil roinnt infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua i réimse an 
iompair agus na soghluaisteachta atá margadhthiomáinte, ach gur minic a úsáidtear 
teicneolaíochtaí agus táirgí tráchtála dé-úsáide réamhdhéanta ar bhealaí nuálacha chun 
críocha míleata; á thabhairt chun suntais, dá bhrí sin, go bhfuil gá le hacmhainneacht 
dé-úsáide na réiteach atá cumasaithe ag IS a chur san áireamh agus caighdeáin á 
ndréachtú d’úsáid IS i réimsí éagsúla d’earnálacha tráchtála agus míleata; á iarraidh go 
ndéanfaí caighdeáin agus beartais eiticiúla ar ardcháilíocht a chur san áireamh ó thaobh 
teicneolaíochtaí cosanta, táirgí cosanta agus prionsabail oibriúcháin cosanta de a 
fhorbairt;

17. á chur i bhfios gur comhpháirt bunriachtanach é iompar éifeachtach earraí, armlóin, 
armálacha agus trúpaí d’oibríochtaí míleata rathúla; á chur i bhfáth go bhfuiltear ag 
dréim leis go mbeidh ról ríthábhachtach agus féidearthachtaí iomadúla ag IS i réimse na 
lóistíochta agus an iompair mhíleata; á chur i bhfios go bhfuil tíortha éagsúla ar fud an 
domhain, lena n-áirítear Ballstáit AE, ag neadú armáin IS agus córais eile a úsáidtear ar 
ardáin talún, ar ardáin cabhlaigh agus ar aerardáin; á mheabhrú go bhféadfadh 
feidhmchláir IS san earnáil iompair soláthar do chumais nua agus lamháil do 
chineálacha nua teaicticí, ar nós an meascán de roinnt córas amhail ladrainn, báid nó 
tancanna gan foireann in oibríocht neamhspleách agus comhordaithe;

18. ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur cheart córais armán uaithrialaitheach, mar chatagóir 
sonrach IS sa réimse míleata, a phlé agus a chomhaontú go hidirnáisiúnta, go sonrach i 
bhfóram Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gnáth-Airm Áirithe; ag 
tarraingt aird ar an bhfíoras nár tháinig ar réiteach fós ar an díospóireacht idirnáisiúnta 
atá ar siúl faoi láthair maidir le córais arm uathrialaitheach marfach, chun 
teicneolaíochtaí míleata atá ag teacht chun cinn a rialáil, agus á chur i bhfios nár 
comhaontaigh AE, ina iomláine, ach le déanaí éifeachtaí forbairtí IS agus digiteála ar an 
earnáil cosanta a phlé; á chreidiúint go bhféadfaidh ról ríthábhachtach a bheith ag AE i 
gcuidiú le Ballstáit a gcur chuige maidir le IS míleata a chomhchuibhiú, chun pléití 
idirnáisiúnta a stiúradh.
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