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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um an Margadh 
Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach:

- na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil an Treoir maidir le ríomhthráchtáil níos sine ná ré an gheilleagair 
dhigitigh agus, dá bhrí sin, nach léiriú í ar fhírinne theicniúil, eacnamaíoch agus 
shóisialta sheirbhísí ar líne an lae inniu in earnáil an iompair agus na turasóireachta; de 
bhrí go bhfuil rialáil éagsúil ó Bhallstát go chéile agus gur tharla ilroinnt ar an margadh 
mar nach bhfuil cur chuige comhchuibhithe ann. 

B. de bhrí go bhfuil líon teoranta cuideachtaí i gceannas ar an margadh ar fud éiceachóras 
na n-ardán iompair agus turasóireachta ar líne, a bhíonn ag feidhmiú mar choimeádaithe 
geataí a chuireann bacainní móra ar dhul isteach sa mhargadh, ag srianadh na 
hiomaíochta agus ar an gcaoi sin ag teorannú na roghanna do thomhaltóirí;

C. de bhrí go raibh tionchar dearfach ag ardáin dhigiteacha ar inrochtaineacht seirbhísí 
iompair agus turasóireachta, agus go gcuireann siad go mór le teicneolaíochtaí córais 
chliste iompair a fhorbairt, go háirithe i réimse na bhfeithiclí uathrialacha.

D. de bhrí go raibh go leor éifeachtaí dearfacha ag an digitiú méadaithe ar na hearnálacha 
iompair agus turasóireachta, i bhfoirm saoirse rogha níos mó, úsáid níos fearr acmhainní 
agus malartuithe níos éasca idir tomhaltóirí agus gnólachtaí;

E. de bhrí gur cheart aitheantas a thabhairt do na deiseanna iontacha atá ann chun dlús 
breise a chur le digitiú thionscal an iompair, agus, i bhfianaise an méid sin, ní mór an 
rialáil a bheidh ann amach anseo a cheapadh ar bhealach ina n-éascófar forbairt 
theicneolaíoch seachas bac a chur uirthi, agus an iomaíocht a chur chun cinn ar théarmaí 
comhionanna ag an am céanna;

F. de bhrí nach mbaineann an tAontas leas fós as na sochair ar fad a bhaineann leis an idir-
inoibritheacht, go háirithe mar gheall ar easnaimh i socrú caighdeán, i soláthar poiblí 
agus i gcomhordú idir údaráis inniúla náisiúnta;

G. de bhrí go bhfuil gá le hinfheistíocht shuntasach i mbonneagar TF chun go mbeifear in 
ann na seirbhísí digiteacha a óstáil lena gcuirfear le rathúnas na hEorpa amach anseo;

H. de bhrí gur chruthaigh ardáin dhigiteacha ar líne idir dheiseanna agus dúshláin do 
mhargadh an tsaothair agus go mbraitheann siad go hiondúil ar fhórsa saothair níos 
solúbtha, a bhfuil a choinníollacha fostaíochta, ionadaíochta agus cosanta sóisialta fós 
doiléir agus i roinnt cásanna míbhuntáisteach; 

1. á tabhairt dá haire an ról tábhachtach a bhí ag an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil 
le fiche bliain anuas ó thaobh cuidiú le hardáin iompair agus turasóireachta i Margadh 
Aonair Digiteach na hEorpa a fhorbairt; 

2. ag tabhairt dá haire go raibh raon feidhme an tsainmhínithe ar sheirbhísí na sochaí 
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faisnéise dá bhforáiltear sa Treoir maidir le ríomhthráchtáil faoi réir cásdlí saibhir de 
chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, go háirithe a mhéid a bhaineann le 
hardáin ar líne in earnálacha an iompair agus na gcíosanna gearrthéarmacha, agus dá 
bhrí sin, gur gá é a shoiléiriú; 

3. á chur i bhfios go bhfuil fáilte fhorleathan ag tomhaltóirí roimh ardáin ar líne in earnáil 
an iompair agus in earnáil na turasóireachta agus gur eascair iompraíocht nua 
tomhaltóirí as a ngníomhaíocht; ag tabhairt dá haire gur bealach amháin chun muinín, 
slándáil agus sábháilteacht níos fearr a áirithiú d’úsáideoirí é bearta réamhghníomhacha 
a spreagadh; ag meabhrú, áfach, in éagmais rialacha soiléire, trédhearcacha agus 
cothrom le dáta, go bhfuil ilroinnt an mhargaidh agus neamhshláine ann i gcásanna 
áirithe, rud a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do ghnólachtaí agus a chruthaíonn bac 
suntasach ar a bhforbairt amach anseo, go háirithe do dhaoine nua atá ag teacht isteach 
sa mhargadh;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a thabhairt ar dhliteanas na n-ardán Iompair agus 
Turasóireachta, agus an tsamhail shonrach ghnó á cur san áireamh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún oibleagáid aonfhoirmeach a leagan síos d’ardáin iompair agus 
turasóireachta chun céannacht na soláthraithe seirbhíse a fhíorú agus chun a iarraidh ar 
sholáthraithe seirbhíse na ceadanna, na ceadúnais agus na deimhnithe lena bhfianaítear 
dlíthiúlacht agus sábháilteacht na seirbhíse a chur ar fáil, úsáid prótacal an díchill chuí a 
thabhairt isteach, lena áirithiú go mbeidh soláthraithe seirbhísí faisnéise a sholáthraíonn 
an fhaisnéis cothrom le dáta, agus bearta a ghlacadh i gcoinne ábhar neamhdhleathach 
chun comhshaol níos sábháilte agus deimhneacht dhlíthiúil a chruthú agus a chothabháil 
do na húsáideoirí agus do na húdaráis phoiblí;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún prionsabail uile-Aontais a bhunú chun soiléiriú a dhéanamh 
ar na próisis fógra agus ghníomhaíochta, agus an cineál seirbhíse digití atá á thairiscint 
agus na gníomhaithe lena mbaineann á chur san áireamh;  tar éis fógra a fháil ó údarás 
inniúil a thugann eolas iarbhír faoi neamhdhleathacht agus i gcás easpa gnímh ar an 
ardán, ba cheart sásra smachtbhannaí atá éifeachtach, athchomhairleach agus 
comhréireach a chur i bhfeidhm;

6. á chur i bhfáth go bhfuil gá le measúnú a dhéanamh ar an tsaincheist a bhaineann le 
margaí tríú tír a thugann rochtain ar tháirgí agus ar sheirbhísí do thomhaltóirí Eorpacha, 
nuair nach ann do mhonaróir, d’allmhaireoir nó do dháileoir bunaithe san Aontas, chun 
a áirithiú go n-urramófar dlí ábhartha an Aontais; 

7. ag meabhrú a thábhachtaí atá sé cur chun feidhme agus forfheidhmiú éifeachtach a 
áirithiú ar na rialacha a dhéanann difear do mhargadh na n-ardán ar líne ag institiúidí, 
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí AE atá ann cheana agus é mar chuspóir, i measc 
nithe eile, comhroinnt sonraí agus sásamh do thomhaltóirí a éascú, agus idirphlé le 
páirtithe leasmhara a chur chun cinn;  á chur i bhfáth a thábhachtaí agus a shainiúla atá 
margadh na n-ardán iompair agus turasóireachta ar líne, lena n-éilítear cur chuige a 
earnáilsonrach agus aird ar leith maidir leis sin; á iarraidh go bhféachfaí an bhféadfaí 
pointe teagmhála aonair a chruthú laistigh den chreat atá ann cheana d’ardáin 
turasóireachta agus iompair; 

8. á iarraidh ar CE soiléiriú breise a thabhairt maidir le conas a oibríonn prionsabal na tíre 
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tionscnaimh, lena n-áirítear na maoluithe a d’fhéadfadh a bheith ann, chun deimhneacht 
dhlíthiúil a ráthú ar fud AE;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar staid FBManna; á mholadh go 
mbreithneofaí sa reachtaíocht a bheidh ann amach anseo na difríochtaí i measc oibreoirí 
sa Mhargadh Aonair; á iarraidh, ina theannta sin, go laghdófaí ualaí riaracháin nach 
bhfuil riachtanach do FBManna a chuireann seirbhísí ar fáil in earnáil an iompair agus 
na turasóireachta agus go gcuirfí san áireamh nach bhfuil ach rochtain theoranta ag go 
leor FBManna ar mhaoiniú; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le rochtain 
fheabhsaithe ar shonraí do FBManna in earnáil an iompair agus na turasóireachta;

10. ag tarraingt aird ar chineál an-sonrach an ábhair ar ardáin iompair agus turasóireachta i 
gcomparáid le hearnálacha eile, a cheanglaítear i gcásanna áirithe a bheith i gcomhréir 
le critéir bheachta arna leagan síos ar an leibhéal náisiúnta;  á iarraidh go ndéanfaí 
iarracht earnáilsonrach, arna comhordú ag AE, ina mbeadh na geallsealbhóirí uile 
rannpháirteach chun teacht ar chomhaontú maidir le tacair critéar, amhail ceadanna, 
ceadúnais, nó, i gcás inarb infheidhme, uimhir chláraithe áitiúil nó náisiúnta seirbhíse a 
chuirtear ar fáil, i gcomhréir le rialacha an Mhargaidh Aonair, ar iarracht í atá 
riachtanach chun seirbhís a chur ar fáil ar ardán agus é mar chuspóir comhar a éascú 
agus deiseanna gnó a threisiú; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá ardáin an 
gheilleagair chomhoibríoch in earnáil an iompair agus na turasóireachta, ar ina leith a 
chuireann daoine aonair agus gairmithe araon seirbhísí ar fáil; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé gan oibleagáidí díréireacha faisnéise agus ualach riaracháin nach 
bhfuil gá leis a chur ar gach soláthraí seirbhísí agus béim ar leith á leagan ar 
sholáthraithe seirbhísí idir piaraí agus ar FBManna;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún an caidreamh idir geallsealbhóirí agus údaráis áitiúla i 
margadh na gCíosanna Gearrthéarmacha agus i seirbhísí soghluaisteachta a threisiú; á 
chreidiúint gur cheart é a bheith d’aidhm ag an Acht um Sheirbhísí Digiteacha 
deimhneacht dhlíthiúil agus soiléireacht a áirithiú sa mhargadh sin trí chreat rialachais a 
chruthú lena gcuirfí ar bhonn foirmiúil an comhar idir ardáin na gcíosanna 
gearrthéarmacha agus ardáin soghluaisteachta agus údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla, lena ndírítear go háirithe ar dhea-chleachtais a roinnt agus ar an gcaoi sin a ngnó 
laethúil a éascú, agus trí shraith oibleagáidí faisnéise a bhunú i dtaca le hardáin na 
gcíosanna gearrthéarmacha agus na soghluaisteachta vis-à-vis a soláthraithe seirbhíse i 
dtaca leis an reachtaíocht ábhartha náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil;

12. á chur in iúl gur geal léi sa chomhthéacs sin comhaontú an Choimisiúin, a baineadh 
amach i mí an Mhárta 2020, le hardáin áirithe d’earnáil na gcíosanna gearrthéarmacha 
maidir le comhroinnt sonraí, agus á chreidiúint go gcuirfidh sé ar chumas na n-údarás 
áitiúil tuiscint níos fearr a bheith acu ar fhorbairt an gheilleagair chomhoibríoch agus go 
mbeifear in ann sonraí a roinnt ar bhealach iontaofa agus leanúnach, agus dá bhrí sin 
tacú le ceapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise;  á iarraidh ar an gCoimisiún 
céimeanna breise a ghlacadh chun tús a chur le creat comhroinnte sonraí níos cuimsithí 
d’ardáin na gcíosanna gearrthéarmacha ar líne, tar éis dul i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí ábhartha go léir, agus oibleagáid a bhunú le haghaidh ardáin chórasacha 
chun a gcuid sonraí a roinnt dá réir le Eurostat agus le hoifig staidrimh náisiúnta na tíre 
ina bhfeidhmíonn na soláthraithe seirbhíse i gcomhréir iomlán leis an Rialachán 
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Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 1; 

13. ag tarraingt aird ar a thábhachtaí atá  rochtain ar shonraí, iniomparthacht sonraí agus 
rialachas trédhearcach sonraí i ngeilleagar na n-ardán;  ag tabhairt chun suntais an ról 
ríthábhachtach atá ag sonraí do rialtais áitiúla maidir le beartais a fhorfheidhmiú agus a 
fhorbairt i réimsí an iompair agus na turasóireachta agus maidir le seirbhísí nua 
nuálaíochta a chruthú a chuireann le hiomaíochas na hEorpa; á mheas gur leas poiblí 
straitéiseach é roinnt sonraí agus mar sin fáiltíonn sí roimh an Teachtaireacht ón 
gCoimisiún Eorpach maidir le straitéis Eorpach sonraí, go háirithe spásanna coiteanna 
Eorpacha sonraí a fhorbairt in earnálacha straitéiseacha eacnamaíocha amhail iompar 
agus soghluaisteacht; á chur i bhfáth go bhfuil gá le rialacha maidir le príobháideachas 
sonraí a urramú agus sonraí á n-úsáid agus á bpróiseáil;

14. ag tarraingt aird ar a thábhachtaí atá sonraí d’earnáil an iompair, chun tacú le forbairt 
theicneolaíoch na hintleachta saorga, 5G agus teicneolaíochtaí líonra ábhartha eile gan 
sreang chomh maith le soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe; á iarraidh ar an 
gCoimisiún nuálaíocht chorparáideach a éascú, i gcomhréir iomlán le reachtaíocht AE 
maidir le príobháideachas pearsanta agus cosaint sonraí; den tuairim go bhfuil gá go 
mbeadh sonraí in ann gluaiseacht gan bhac idir feithiclí agus soláthraithe seirbhíse agus, 
dá bhrí sin, á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh rochtain iomaíoch ann ar 
shonraí feithiclí chun críocha cothabhála agus deisiúcháin, agus do ghnólachtaí 
nuathionscanta soghluaisteachta chomh maith; 

15. ag tabhairt dá haire gur féidir críocha tábhachtacha sóisialta a bheith i gceist leis na 
sonraí loma, mar a thugtar orthu, i.e. sonraí nár próiseáladh lena n-úsáid, ar féidir sonraí 
neamhphearsanta a áireamh leo;  á iarraidh ar an gCoimisiún creat dlíthiúil agus córas 
dreasachta a chruthú chun sonraí loma a roinnt leis an earnáil phríobháideach, le 
hinstitiúidí poiblí agus le hollscoileanna le haghaidh taighde agus comhair idir ardáin 
idir-inoibritheachta, agus lánurraim á tabhairt do na rialacha maidir le príobháideachas 
sonraí;

16. á chur i bhfáth go bhfuil gá le malartú sonraí, digitiú agus mórshonraí maidir le hardáin 
iompair agus lóistíochta a chur chun cinn ar mhaithe le héifeachtúlacht níos fearr in 
eagrú agus i mbainistiú sreabha lasta agus paisinéirí agus in úsáid bonneagar agus 
acmhainní; á iarraidh ar an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar na hardáin sin ar 
leibhéal AE chun feabhas a chur ar infheictheacht an tslabhra soláthair, ar bhainistiú 
tráchta fíor-ama agus ar shreabha lasta, chomh maith le foirmiúlachtaí riaracháin TEN-T 
a shimpliú agus a laghdú, go háirithe feadh codanna trasteorann; ag meabhrú a 
thábhachtaí atá inrochtaineacht, idir-inoibritheacht agus malartú sonraí taistil agus 
tráchta fíor-ama atá cothrom le dáta chun tairiscint agus éileamh ar líne gach modha 
iompair a chothú, i gcomhréir le Treoir CCI2; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a 
dhéanamh ar na bacainní lena gcoisctear teacht chun cinn margaidh ilmhódaigh ar líne 

1 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)
2 Treoir 2010/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 maidir le creat chun Córais 
Chliste Iompair a úsáid i réimse an iompair de bhóthar agus le haghaidh comhéadan le modhanna eile iompair 
Téacs atá ábhartha maidir le LEE (IO L 207, 6.8.2010, lgh. 1-13)
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do sheirbhísí iompair uirbeacha, réigiúnacha agus fadraoin;

17. ag tarraingt aird ar na hardáin a d’fhéadfadh a bheith ag an tSoghluaisteacht ar Éileamh 
(MaaS) maidir le soghluaisteacht AE a dhigitiú, a uathoibriú agus a dhícharbónú; á 
iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar úsáid chórais chothroma MaaS 
chun monaplachtaí a chosc agus chun forfheidhmiú na ndlíthe agus na mbeartas 
ábhartha a ráthú agus chun go mbeidh na rialtais áitiúla in ann rialú áirithe a dhéanamh 
ar na córais sin;

18. á aithint gur féidir leis an ngeilleagar digiteach, go háirithe ardáin, tionchar suntasach a 
imirt ar shamhlacha gnó rialáilte fadbhunaithe i mórán earnálacha straitéiseacha amhail 
iompar agus fáilteachas; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhfuil gá le machaire réidh a 
chothú go háirithe do nuálaithe, do ghnólachtaí, agus d’iontrálaithe nua sa mhargadh, 
lena n-áirítear FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta agus chun cur leis an Ardán 
um Rialáil Gnó3  chun éagsúlacht gníomhaithe a chothabháil, chun timpeallacht mhaith 
iomaíoch a áirithiú agus chun ceannas na n-ollchuideachtaí sa mhargadh a theorannú; á 
thabhairt chun suntais a phráinní atá sé don Choimisiún critéir shoiléire a bhunú agus 
foráil a dhéanamh maidir le sainmhíniú ar “ardáin chórasacha”;   á iarraidh ar na 
húdaráis inniúla leanúint de bheith ar an airdeall chun teacht chun cinn monaplachtaí i 
margadh na n-ardán taistil agus turasóireachta a sheachaint trí fhaireachán a dhéanamh 
ar chleachtais mhí-úsáideacha amhail tosaíocht mhí-úsáideach agus féintagairt ar innill 
chuardaigh ar líne, rud a bhféadfadh praghsáil éagórach agus laofacht siopadóireachta a 
bheith mar thoradh air;

19. á thabhairt chun suntais gur cheart go mbeadh slándáil post agus coinníollacha 
fostaíochta inchomparáide idir daoine féinfhostaithe agus iad siúd atá fostaithe go 
traidisiúnta mar shaintréith de ré an gheilleagair dhigitigh; ag spreagadh na mBallstát 
agus an Choimisiúin Eorpaigh measúnú a dhéanamh ar leordhóthanacht rialacha 
náisiúnta fostaíochta agus ar fhorálacha dhlí saothair AE;   

20. á chur i bhfios go raibh ról dearfach ag feidhmiú na n-ardán digiteach i réimse an 
iompair agus na turasóireachta maidir le poist nua a chruthú, go háirithe do dhaoine óga 
agus d’oibrithe neamhoilte; 

21. á chur in iúl gur geal léi an Treoir nua maidir le dálaí oibre trédhearcacha intuartha4 
agus an Moladh ón  gComhairle maidir le rochtain ar chosaint shóisialta d’oibrithe agus 
do dhaoine féinfhostaithe5; á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar 
fhorfheidhmiú an acquis sa réimse sin;  ag meabhrú, sa chomhthéacs sin, obair 
leanúnach Pharlaimint na hEorpa maidir lena tuarascáil dar teideal “Dálaí oibre 
cothroma, cearta agus cosaint shóisialta d’oibrithe ardáin – Cineálacha nua fostaíochta 
atá nasctha le forbairt dhigiteach”6; 

3 Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le 
cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne 
((IO L 186, 11.7.2019, lch. 57).
4 Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí 
oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach (IO L 186, 11.7.2019, lgh. 105-121).
5 Moladh ón gComhairle an 8 Samhain 2019 maidir le rochtain ar chosaint shóisialta d’oibrithe agus do dhaoine 
féinfhostaithe (IO C 387, 15.11.2019, lgh. 1-8).
6 Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked 
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22. á iarraidh go mbunófaí  córas rialachais idirnáisiúnta lena gceanglaítear ar shealbhóirí 
ardán cearta agus cosaintí íosta áirithe a urramú agus lena rialaítear úsáid sonraí agus 
cuntasacht algartamach i saol na hoibre; ag meabhrú go bhfuil ceart bunúsach ag 
oibrithe i ngach catagóir atá cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha AE 
comhghníomhaíocht a dhéanamh chun a leasanna a chosaint;

23. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le trédhearcacht maidir le hardáin iompair agus 
turasóireachta, go háirithe i ndáil le halgartaim a dhéanann difear do shásraí seirbhíse, 
praghsála, fógraíochta agus forbartha iontaoibhe digití amhail rátálacha agus 
athbhreithnithe, agus rúin trádála á gcosaint ag an am céanna; á iarraidh go gcuirfí chun 
feidhme an acquis atá ann cheana maidir le cosaint tomhaltóirí agus go gcomhlíonfaí na 
caighdeáin Eorpacha, agus go mbeadh rialacha breise níos soiléire ann maidir le faisnéis 
a bhaineann leis an réasúnaíocht taobh thiar de phraghsáil, tairiscintí agus rangú 
pearsantaithe, go háirithe nuair a dhéantar sin le bogearraí cinnteoireachta 
uathoibríocha; á mheas gur cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas mar is ceart agus gur 
cheart a gcearta a ráthú go héifeachtach; á chreidiúint gur cheart go mbeadh tomhaltóirí 
in ann seiceálacha agus ceartúcháin a iarraidh ar bhotúin a d’fhéadfadh a bheith ann mar 
thoradh ar chinntí uathoibrithe, chomh maith le sásamh a lorg sa chomhthéacs sin;

24. ag tathant ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún an idir-inoibritheacht a chur chun cinn 
idir gléasanna, feidhmchláir, stórtha sonraí, seirbhísí agus líonraí atá riachtanach chun 
tairbhe iomlán a bhaint as úsáid teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna), 
a úsáidtear freisin in earnálacha an iompair agus na turasóireachta;

25. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le hardáin ar líne san Iompar agus sa Turasóireacht 
chun inbhuanaitheacht a chur chun cinn trína seirbhísí, i gcomhréir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip; ag cur i bhfáth an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an digitiú maidir le 
feabhas a chur ar inbhuanaitheacht earnáil an iompair agus na turasóireachta, go háirithe 
i dtaca le soghluaisteacht uirbeach agus trí úsáid níos éifeachtúla a bhaint as acmhainní 
agus as limistéir thearcúsáidte nach dtairbhíonn go traidisiúnta as an turasóireacht; á 
mheabhrú go bhfuil úsáideoirí eolasacha ina spreathóirí tábhachtacha don iompar 
inbhuanaithe agus don turasóireacht inbhuanaithe;  á iarraidh ar ardáin ar líne roghanna 
malartacha atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur san áireamh ina dtairiscintí 
agus ina dtéarmaí seirbhíse agus á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach treoirlínte a 
leagan síos le haghaidh na n-ardán Iompair agus Turasóireachta ar líne, uirlisí agus 
faisnéis a chur ar fáil maidir leis an gcaoi ar féidir leo a gcustaiméirí agus a n-úsáideoirí 
a chur ar an eolas ar bhealach níos fearr maidir leis an tionchar a bhíonn ag a gcuid 
seirbhísí ar an gcomhshaol; 

26. á thabhairt chun suntais go bhfuil méadú mór tagtha ar an éileamh ar sheirbhísí 
digiteacha mar gheall ar an ngéarchéim nár tháinig a samhail riamh roimhe mar thoradh 
ar phaindéim Covid-19 agus gur treisíodh an gá atá ann go neartódh an tAontas a 
cheannasacht dhigiteach; ag cur in iúl gur geal léi tionscnamh an Choimisiúin lena 
mbunaítear líonra de phointí teagmhála na mBallstát agus lena gcruthaítear ardán uile-
AE chun malartú faisnéise a éascú maidir le sreabha tráchta i gconairí glasa agus maidir 
le bearta náisiúnta freagartha don iompar; á chur i bhfáth go bhfuil gá le leanúint de 
thacaíocht a thabhairt don chomhar maidir le conairí glasa chun a áirithiú go 

to digital development (2019/2186(INI)) 
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bhfeidhmeoidh slabhraí soláthair AE go rianúil agus go ndéanfar earraí a aistriú ar fud 
ghréasán iompair AE; á iarraidh ar an gCoimisiún éifeachtacht ardán comhordúcháin 
AE a áirithiú sa chéim téarnaimh;

27. á chur i bhfios an tionchar tromchúiseach atá ag géarchéim COVID-19 ar thionscal 
turasóireachta AE;  á iarraidh ar an gCoimisiún Ardán AE a bhunú le haghaidh malartú 
sonraí agus faisnéise idir na geallsealbhóirí uile in earnáil na turasóireachta chun 
comhroinnt dea-chleachtas a éascú agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn ag céim an 
téarnaimh;
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA NA N-EINTITEAS NÓ NA NDAOINE
ÓNA BHFUAIR AN RAPÓIRTÉIR DON TUAIRIM IONCHUR

Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht eisiach an 

rapóirtéara. Fuair an rapóirtéir ionchur ó na heintitis nó na daoine seo a leanas le linn ullmhú na 

Dréacht-Tuairime ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht chuig an gCoiste um an Margadh 

Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra dar teideal Acht um Sheirbhísí Digiteacha: Feidhmiú 

an Mhargaidh Aonair a fheabhsú (2020/2018(INL):

Eintiteas agus/nó 
duine

BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
CEC

An tAontas Idirnáisiúnta um Iompar de Bhóthar (IRU)
An Lárionad um Dhaonlathas agus um Theicneolaíocht

Comhlachas Eorpach na dTithe Saoire (EHHA)
AS MOVE
AS GROW
AS Connect
AS EMPL
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