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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 gur cineál teicneolaíochta é an Intleacht Shaorga (IS) a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag baint leis don earnáil iompair, agus go bhfuiltear ag dréim leis go rachaidh sí 
chun leasa na saoránach agus na sochaí, trí chaighdeán na beatha a fheabhsú, trí leibhéil 
sábháilteachta gach modha iompair a ardú, agus trí dheiseanna nua fostaíochta agus samhlacha 
gnó níos inbhuanaithe a chruthú; de bhrí go bhfuil sé d’acmhainn ag IS an tsochaí a chlaochlú 
go suntasach, go háirithe má chuirtear ar fáil go forleathan í agus má tá sí inrochtana; 

B. de bhrí nach  féidir leas a bhaint as acmhainneacht iomlán IS san earnáil iompair ach 
amháin má tá úsáideoirí ar an eolas faoi na tairbhí agus na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ag 
gabháil le teicneolaíocht den chineál sin; de bhrí gur gá aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin 
san oideachas agus san oiliúint, lena n-áirítear maidir le cuimsiú digiteach a chur chun cinn, 
agus feachtais faisnéise a dhéanamh ar leibhéal an Aontais lena dtugtar ionadaíocht chruinn ar 
gach gné d’fhorbairt IS;

C. de bhrí nach mór cur chuige Eorpach maidir le IS, róbataic agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara a bheith i gcomhréir le prionsabail eiticiúla chun a áirithiú go bhfuil IS, an róbataic 
agus teicneolaíochtaí gaolmhara dírithe ar an duine, chun feabhas a chur ar folláine an duine, 
sábháilteacht, folláine na sochaí agus an chomhshaoil, chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna 
eiticiúla ábhartha, chun cearta, luachanna agus prionsabail bhunúsacha an Aontais a urramú go 
hiomlán, agus i gcomhréir go hiomlán le reachtaíocht an Aontais maidir le príobháideachas 
agus cosaint sonraí; de bhrí go mbeidh ar an gcur chuige seo aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna maidir le cáilíocht na dtacar sonraí a úsáidtear i gcórais algartamacha freisin, 
chomh maith leis na halgartaim féin, agus na caighdeáin sonraí agus chomhiomlánaithe;

D. de bhrí go gcaithfidh IS iontaofa a bheith bunaithe ar cheithre phrionsabal eiticiúla: 
urraim do neamhspleáchas an duine, díobháil a chosc, cothroime agus inmhínitheacht; de bhrí, 
mar thoradh ar urramú na bprionsabal eiticiúil sin, go bhfuil gá ann le rialacha sonracha a 
ghlacadh maidir le hearnáil iompair an Aontais;

E. de bhrí go bhfuil earráid an duine fós i gceist le tuairim is 95% de na tionóiscí tráchta 
ar bhóithre ar fad san Aontas; de bhrí go raibh sé mar aidhm ag an Aontas líon bliantúil na 
mbásanna ar bhóithre san Aontas a laghdú 50% faoi 2020 i gcomparáid le 2010, ach, i 
bhfianaise mharbhántacht an dul chun cinn sin, rinne AE a chuid iarrachtaí a athnuachan ina 
Chreat Beartais maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre 2021 - 2030 - Na chéad chéimeanna eile i 
dtreo “Fís Nialais”; de bhrí, i ndáil leis an méid sin, go bhfuil acmhainneacht mhór agus 
ríthábhacht ag IS, uathoibriú agus ag teicneolaíochtaí nua eile chun an tsábháilteacht ar bhóithre 
a mhéadú, trí fhéidearthachtaí d’earráid an duine a sheachaint;

F. de bhrí gur féidir le IS, uathoibriú agus teicneolaíochtaí nua eile cuidiú le brú tráchta 
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agus astaíochtaí gás ceaptha teasa agus truailleán aeir a laghdú freisin; 

G. de bhrí, mar gheall ar tháirgeacht intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara atá freagrach ó thaobh eitice de, dírithe ar an duine, agus stóinsithe ó thaobh na 
teicneolaíochta de san earnáil iompair, go gcuirtear deis ghnó ar fáil do ghnólachtaí an Aontais, 
lena n-áirítear FBManna, a bheith ina gceannairí domhanda sa réimse sin; 

H. de bhrí gur féidir le deiseanna nua gnó den sórt sin cur le téarnamh thionscal an Aontais 
tar éis na géarchéime sláinte agus eacnamaíche reatha agus le húsáid níos mó a bhaint as 
teicneolaíocht IS i dtionscal an iompair; de bhrí go gcruthófar poist nua leis na deiseanna sin, 
toisc go bhféadfadh glacadh IS agus teicneolaíochtaí gaolmhara leibhéil táirgiúlachta 
gnólachtaí a mhéadú agus rannchuidiú le gnóthachain éifeachtúlachta; de bhrí gur féidir le cláir 
nuálaíochta sa réimse sin borradh a chur faoi bhraislí réigiúnacha; 

I. de bhrí go bhféadfadh cur chuige Eorpach i leith fhorbairt na hintleachta saorga, 
róbataice agus teicneolaíochtaí gaolmhara san iompar iomaíochas domhanda agus uathriail 
straitéiseach gheilleagar an Aontais a mhéadú;

J. de bhrí, le haghaidh earnálacha amhail iompar poiblí, go bhféadfaí córais IS do chórais 
chliste iompair a úsáid chun scuainí a íoslaghdú, ródúchán a fheabhsú, chun cur ar chumas 
daoine faoi mhíchumas a bheith níos neamhspleáiche, agus chun éifeachtúlacht fuinnimh a 
mhéadú agus, ar an gcaoi sin, iarrachtaí dícharbónaithe a fheabhsú agus an lorg comhshaoil a 
laghdú; 

1. á thabhairt chun suntais an acmhainneacht chun IS, róbataic agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara a úsáid le haghaidh gach modha uathrialaitheacha iompair de bhóthar, d’iarnród, 
d’uisce agus d’aer, agus chun borradh a chur faoin aistriú módúil agus faoin idirmhódúlacht, 
toisc gur féidir le teicneolaíochtaí den sórt sin cuidiú leis an meascán is fearr is féidir de 
mhodhanna iompair a aimsiú chun earraí agus paisinéirí a iompar; á chur i bhfáth, thairis sin, a 
n-acmhainneacht chun iompar, lóistíocht agus sreabha tráchta a dhéanamh níos éifeachtúla agus 
chun gach modh iompair a dhéanamh níos sábháilte, níos cliste agus níos neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol; á chur i bhfios, gur féidir cur chuige eiticiúil i leith IS a mheas freisin mar chóras 
réamhrabhaidh, go háirithe maidir le sábháilteacht agus éifeachtúlacht iompair; 

2 á thabhairt chun suntais go gciallaíonn an iomaíocht dhomhanda idir cuideachtaí agus 
réigiúin eacnamaíocha gur gá don Aontas infheistíochtaí a chur chun cinn agus iomaíochas 
idirnáisiúnta cuideachtaí atá ag feidhmiú san earnáil iompair a neartú, trí thimpeallacht a bhunú 
atá fabhrach d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm réitigh IS agus tuilleadh nuálaíochtaí, inar 
féidir le gnóthais atá bunaithe san Aontas a bheith ina gceannairí domhanda i bhforbairt 
theicneolaíochtaí IS;

3. á chur i bhfáth gur gá d’earnáil iompair an Aontais nuashonrú a dhéanamh ar an gcreat 
rialála maidir le teicneolaíochtaí den sórt sin atá ag teacht chun cinn agus maidir lena n-úsáid 
san earnáil iompair agus creat soiléir eiticiúil chun IS iontaofa a bhaint amach, lena n-áirítear 
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sábháilteacht, slándáil, urraim do neamhspleáchas an duine, gnéithe maoirseachta agus 
dliteanais, rud a chuirfidh leis na tairbhí atá á roinnt ag cách agus a bheidh ríthábhachtach chun 
borradh a chur faoi infheistíocht sa taighde agus sa nuálaíocht, scileanna a fhorbairt agus 
glacadh IS ag seirbhísí poiblí, FBManna, gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí agus ag an 
am céanna a áiritheoidh cosaint sonraí chomh maith le hidir-inoibritheacht, gan ualach 
riaracháin nach bhfuil gá leis a fhorchur ar ghnólachtaí agus tomhaltóirí; á chur i bhfáth go 
bhfuil sé ríthábhachtach a áirithiú go mbeidh aon nuashonrú ar an gcreat rialála a bhaineann 
leis na teicneolaíochtaí sin atá ag teacht chun cinn bunaithe i gcónaí ar fhíorghá agus go 
gcomhlíonann sé prionsabal na rialála níos fearr agus i dtaca leis an méid sin;

(a) á iarraidh ar an gCoimisiún creat rialála soiléir a chur ar fáil de phrionsabail eiticiúla 
d’fhorbairt, d’imlonnú agus d’úsáid IS, róbataice agus teicneolaíochtaí gaolmhara san 
earnáil iompair; ní mór aon IS, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara san earnáil 
iompair a fhorbairt, a imlonnú agus a úsáid i gcomhréir leis na prionsabail eiticiúla sin;

(b) ag moladh treoirlínte a bhunú maidir le haicmiú riosca comhchuibhithe ar 
theicneolaíochtaí IS-chumasaithe i ngach modh iompair, lena gcumhdófar feidhmeanna 
feithiclí a leithdháiltear ar dhaoine agus ar IS, agus lena ndéanfar freagrachtaí agus 
riachtanais maidir le sábháilteacht a shoiléiriú; 

(c) á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfaí úsáid a bhaint as an struchtúr Eorpach 
faireachais margaidh atá ann cheana le haghaidh córas algartamach, lena n-áirítear na 
forálacha gaolmhara maidir le cosaint sonraí, treoir, tuairimí agus saineolas a eisiúint 
d’údaráis na mBallstát, lena n-áirítear maidir le hidir-inoibritheacht;

(d) á iarraidh ar an gCoimisiún scéim aicmiú riosca IS a bhunú do chórais iompair chliste, i 
gcomhréir le measúnuithe an tSainghrúpa Ardleibhéil, d’fhonn freagairt níos fearr do na 
riachtanais atá ag teacht chun cinn san earnáil iompair; 

(e) ag iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar staid FBManna agus ar 
reachtaíocht a bheidh ann amach anseo a dhearadh ar bhealach is go bhfeabhsófar na 
deiseanna atá ann do na gnóthais sin chun teicneolaíocht IS a fhorbairt agus a úsáid; 

(f) á mheas gur gá faisnéis mhionsonraithe a chur ar fáil d’úsáideoirí deiridh maidir le hoibriú 
córas iompair agus feithiclí IS-bhunaithe;

4. á thabhairt chun suntais gur cheart don chur chuige Eorpach i leith theicneolaíocht IS 
muinín na ndaoine a dhaingniú, freastal ar leas an phobail, agus freagracht shóisialta 
chomhroinnte a neartú; á mheas gur cumasóir tábhachtach do shoghluaisteacht inbhuanaithe 
agus chliste atá sábháilte agus inrochtana é IS iontaofa, freagrach ó thaobh eitice de agus 
stóinsithe go teicniúil a fhorbairt; ina leith sin, á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint ar aghaidh 
le glacadh le IS san earnáil iompair a chur chun cinn agus, d’fhonn urraim ar chearta bunúsacha 
AE a airithiú, athruithe comhfhreagracha ar reachtaíocht an Aontais a mholadh gan mhoill agus 
i ndlúthchomhar leis na geallsealbhóirí ar fad san earnáil iompair;
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5. á chur i bhfáth forbairt agus imlonnú IS a chumasaíonn seirbhísí iompair sábháilte agus 
inrochtana;

6. ag moladh go bhforbrófar caighdeáin iontaofa IS ar fud an Aontais do gach modh 
iompair, lena n-áirítear an tionscal gluaisteán, maidir le sábháilteacht, idir-inoibritheacht, 
stóinseacht theicniúil, indeisitheacht agus in-athchúrsáilteacht crua-earraí gaolmhara, lena n-
áirítear chun déileáil le hábhair imní a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní, 
príobháideachas, cosaint sonraí agus trédhearcacht, agus le haghaidh tástáil feithiclí IS-
chumasaithe agus táirgí agus seirbhísí gaolmhara;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit chun caighdeáin 
iontaofa IS a cheapadh, a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú san Aontas; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil sé d’acmhainneacht ag an Aontas a bheith ina cheannaire domhanda i ndáil le 
cur chuige atá freagrach agus inbhuanaithe go sóisialta maidir le teicneolaíocht IS agus a 
húsáide a chur chun cinn;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún a fhiosrú an bhféadfaí sásraí faireacháin, forfheidhmithe 
agus smachtbhannaí a chur de chúram ar cheann amháin nó níos mó de na gníomhaireachtaí, 
institiúidí nó comhlachtaí ábhartha atá ann cheana ar leibhéal an Aontais agus a fhiosrú conas 
is féidir na hionstraimí maoirseachta agus rialaithe atá ann cheana san earnáil iompair a fheistiú 
agus a úsáid chun gníomhaíocht a dhéanamh, chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht ar 
leibhéal an Aontais agus go gcuirfear ar chumas an Choimisiúin gníomhaíocht a dhéanamh má 
sháraíonn córas IS a úsáidtear san iompar cearta bunúsacha nó an creat Eorpach eiticiúil agus 
slándála;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’fhorbairt na gcóras 
iontaofa IS d’fhonn an t-iompar a dhéanamh níos sábháilte, níos éifeachtúla, níos inrochtana, 
inacmhainne agus cuimsithí, lena n-áirítear do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, 
go háirithe do dhaoine faoi mhíchumas, agus Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1 agus dlí an Aontais maidir le cearta paisinéirí á gcur san áireamh;

10. ag tarraingt aird ar an mbreisluach ard a sholáthraíonn feithiclí uathrialaitheacha do 
dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe, ós rud é go gceadaíonn feithiclí den sórt sin dóibh 
páirt níos éifeachtaí a ghlacadh in iompar aonair de bhóthar agus ar an mbealach sin a saol 
laethúil a éascú;

11. á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le hinrochtaineacht, go háirithe agus córais 
MaaS (Soghluaisteacht ar Éileamh) á ndearadh;

12. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí is atá eolaíocht sonraí chun córais IS atá saor ó 

1   Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i 
ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (IO L 151, 7.6.2019, 
lch. 70).
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idirdhealú a dhearadh agus chun cosc a chur ar úsáid sonraí a ndearnadh damáiste dóibh; ag 
moladh, thairis sin, nósanna imeachta a leanúint maidir le próiseáil sonraí atá i gcomhréir le 
RGCS agus prionsabail na rúndachta agus an neamh-idirdhealaithe á n-urramú;

13. ag tabhairt dá haire go bhféadfadh córais IS cabhrú le líon na mbásanna ar bhóithre a 
laghdú go suntasach, mar shampla trí agaí freagartha níos fearr agus trí rialacha a chomhlíonadh 
ar bhealach níos fearr; á mheas, áfach, go mbeidh sé dodhéanta feithiclí uathrialaitheacha a 
úsáid chun deireadh a chur le gach tionóisc, agus cuireann sí i bhfios go láidir go bhfuil sé ag 
éirí níos tábhachtaí cinntí IS a dhéanamh chun údar a thabhairt d’easnaimh agus d’iarmhairtí 
neamhbheartaithe chinntí IS;

14. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór go mbeadh sé indéanta i gcónaí cinntí IS, 
chomh maith le haon sonraí ábhartha atá mar bhonn taca leis na cinntí sin, a mhíniú d’úsáideoirí 
deiridh agus do gheallsealbhóirí eile i dtéarmaí neamhtheicniúla;

15. ag tabhairt dá haire nach mbeifear in ann IS a fhorbairt ná a chur chun feidhme san 
earnáil iompair gan bonneagar nua-aimseartha, ar cuid riachtanach é de chórais chliste iompair; 
á chur i bhfáth go bhfuil an baol ann, mar gheall ar na héagsúlachtaí leanúnacha maidir leis an 
leibhéal forbartha idir na Ballstáit, go mbainfear na sochair a eascraíonn as forbairt na 
soghluaisteachta uathrialaithí de na réigiúin is lú forbairt agus a gcónaitheoirí; á iarraidh go 
ndéanfaí measúnú ar na dúshláin don mhargadh saothair amach anseo mar gheall ar fhorbairt 
theicneolaíochtaí IS san earnáil iompair, agus go ndéanfaí nuachóiriú ar bhonneagar san 
Aontas, lena n-áirítear a chomhtháthú leis an líonra 5G, a mhaoiniú go leordhóthanach. 
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