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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas 
a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil an fhadhb maidir le ganntanais cógas sna Ballstáit ag dul in olcas ar 
chúiseanna éagsúla amhail ardchostais, ualaí rialála agus riaracháin ag dul i méid, borradh 
gan choinne ar éileamh, idirthuilleamaíocht an tslabhra soláthair, scrogaill tráchta a 
bhaineann le hiompar agus dúshláin monaríochta agus cáilíochta; de bhrí go rachaidh 
nuálaíocht leighis agus taighde san Aontas chun tairbhe d’othair agus go n-áiritheofar go 
leanfaidh tionscal cógaisíochta AE de bheith iomaíoch ar an leibhéal domhanda;

B. de bhrí go bhfuil iompar agus bainistiú lóistíochta ríthábhachtach chun cógais, táirgí 
cógaisíochta, trealamh leighis, trealamh cosanta pearsanta, soláthairtí leighis agus 
amhábhair eile a sholáthar, go háirithe toisc gur mó castacht a bhaineann leis an slabhra 
iompair i gcónaí; de bhrí go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh trasnuithe teorann lána 
ghlais éifeachtacha ann le lánaí meara chun sreabhadh gan bhac cógas a áirithiú, bacainní 
riaracháin a laghdú agus rochtain ar sheirbhísí iompair a éascú;

C. de bhrí gur cheart ardchaighdeáin sábháilteachta agus caomhnú dálaí oibre cuibhiúla 
d’oibrithe a ráthú; de bhrí gur cheart, le rialáil chógaisíochta, cáilíocht, caighdeán, 
sábháilteacht agus éifeachtúlacht soláthar cógas idir na Ballstáit a áirithiú;

D. de bhrí go luaitear sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh, nach mór an ceart a bheith ag gach duine chun rochtain a fháil ar chúram sláinte 
agus chun tairbhiú den chóireáil leighis faoi na coinníollacha atá bunaithe le dlíthe agus 
cleachtais náisiúnta;

E. de bhrí go mbíonn othair ag brath ar rochtain chothrom éifeachtúil a bheith acu ar chógais, 
rud atá bunaithe ar mhargadh aonair inbhuanaithe, iomaíoch, ilfhoinsí agus dea-
fheidhmiúil, an Limistéar Iompair Eorpach Aonair san áireamh;

F. de bhrí gur fadhb í rochtain theoranta ar chógais a bhaineann cuid mhaith den am le 
praghas ard na gcógas agus a chuireann bac ar an gceart chun cúraim sláinte atá ag 
saoránaigh den Eoraip;

G. de bhrí gur cheart cur chuige cuimsitheach a leanúint in aon straitéis de chuid an Aontais 
chun dul i ngleic leis an nganntanas cógas lena gcuirtear san áireamh bunchúiseanna na 
nganntanas agus ina n-áirítear gníomhaíochtaí nithiúla chun iad a chosc, agus tosca eile a 
bhaineann leis an gcomhshaol agus le margadh na gcógas á gcur san áireamh;

H. de bhrí gur léirigh paindéim COVID-19 go bhfuil comhordú idir institiúidí AE, na 
Ballstáit agus lucht tionscail ríthábhachtach chun freagairt go pras agus go héifeachtúil ar 
éigeandálaí, chun géarchéimeanna sláinte, suaitheadh soláthair agus ganntanais cógas a 
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chosc agus chun iad a mhaolú i gcás ina dtarlaíonn siad;

I. de bhrí gur léirigh ráig COVID-19 gur ríthábhachtach cúrsaíocht cógas laistigh agus 
lasmuigh den Aontas chun na srianta atá ann a shárú agus go dtabharfar tús áite do 
chúrsaíocht earraí riachtanacha;

J. de bhrí gur gá ráig COVID-19 a chosc chun nach rachaidh an staid shocheacnamaíoch 
agus dálaí maireachtála na saoránach leochaileach in olcas;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú leis na Ballstáit chun straitéis chomhair a cheapadh 
chun gur féidir an slabhra soláthair agus dáilte soláthairtí leighis a fheabhsú chun leasa 
othar, agus chun go bhféadfar athléimneacht agus inbhuanaitheacht ina leith a neartú, trí 
infheictheacht níos fearr, faireachán, pleanáil éifeachtúil agus malartú tráthúil faisnéise 
maidir le seachadtaí tábhachtacha, go háirithe maidir le trasnuithe teorann lána ghlais, áit 
a mbíonn tosaíocht seachadta ag soláthairtí leighis;

2. á iarraidh ar na Ballstáit na ‘lánaí glasa’ a mhol an Coimisiún sna ‘treoirlínte maidir le 
bearta bainistithe teorann chun an tsláinte a chosaint agus chun a áirithiú go mbeidh fáil 
ar earraí agus seirbhísí riachtanacha’ a chur chun feidhme agus an coincheap a chaomhnú 
chun gur féidir é a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar eachtraí gan choinne amach anseo;

3. á iarraidh go ndéanfaí slabhraí soláthair a ghiorrú agus go ndéanfaí saoráidí táirgthe 
cuideachtaí cógaisíochta Eorpacha a athlonnú ó thríú tíortha chuig an Aontas; á chur i 
bhfáth go gcabhrófaí le soláthairtí a dhaingniú dá gcuirfí borradh faoi tháirgeadh 
tionsclaíoch san Aontas trí bheartais phoiblí thiomnaithe agus trí dhálaí fabhracha 
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil; á chur i bhfáth gur gá líonra iompair agus 
lóistíochta níos éifeachtúla agus níos inbhuanaithe a bheith ann agus fad na mbealaí 
iompair a laghdú, rud a dhéanfaidh astaíochtaí a laghdú, an tionchar ar an gcomhshaol 
agus ar an aeráid a mhaolú, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus na 
bacainní riaracháin a laghdú;

4. á iarraidh ar na Ballstáit, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún agus leis na rannpháirtithe 
leasmhara uile, bearta comhordaithe a dhéanamh d’fhonn plean straitéiseach a ghlacadh 
chun an bonneagar atá acu a uasghrádú chun go bhféadfar cógais a sholáthar ar bhealach 
éifeachtúil tráthúil agus cúlchistí straitéiseacha coiteanna an Aontais a chruthú trí 
thionscnamh stoc-charn rescEU; á mheas gur gá scrogaill tráchta a bhaint agus dul i ngleic 
leis na bacainní atá ann faoi láthair le go mbeidh Limistéar Iompair Eorpach Aonair ann 
atá lán-chomhtháite agus dea-fheidhmiúil do gach modh iompair; á chur i bhfáth go 
gcaithfear cur leis an idirmhódúlacht – agus an t-aistriú chuig iarnród a chothú san am 
céanna –  na príomh-mhoil a mhaoiniú agus seachadadh gan bhriseadh cineálacha éagsúla 
earraí a áirithiú, lena n-áirítear earraí contúirteacha, atá ríthábhachtach do tháirgeadh 
thionscal na gceimiceán agus na cógaisíochta; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfí 
le saoráidí leighis agus le baill foirne leighis chun go mbeidís ullamh don mhéadú a 
thiocfaidh ar an méid tráchta agus deireadh á chur leis na srianta;



AD\1207375GA.docx 5/9 PE650.657v03-00

GA

5. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá córais TF chun inrianaitheacht, maoirseacht 
agus seachadadh tráthúil cógas agus malartú faisnéise a éascú idir na gníomhaithe éagsúla 
atá rannpháirteach i slabhra lóistíochta an iompair, lena n-áirítear na húdaráis chustaim.

6 á iarraidh ar an gCoimisiún sásraí a fhorbairt, i gcomhar leis na Ballstáit, chun iompar 
tapa agus sábháilte agus maoirseacht níos fearr ar iompar agus stoc-charnadh cógas a 
áirithiú, eadhon plean teagmhasach a thabhairt isteach lena n-áiritheofar iompar gan bhac 
cógas i gcás suaitheadh in earnáil an iompair, agus pleananna dáilte neamhghnácha e.g. 
seachadtaí atá íogair ó thaobh ama de trí thrácht measctha sceidealaithe;

7. á chur i bhfáth gur féidir slabhraí soláthair leighis a fheabhsú trí infheistíocht a dhéanamh 
i scileanna, tríd an mbonneagar sonraí sláinte a threisiú agus trí thacú le creat rialála agus 
beartais maoine intleachtúla lena gcothaítear nuálaíocht;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht chúramach a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhféadfadh an intleacht shaorga rannchuidiú ar bhealach dearfach chun soláthairtí leighis 
a sholáthar go tapa agus go hiontaofa;

9. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé ardchaighdeáin sábháilteachta neamh-
idirdhealaitheacha a ráthú don bhonneagar iompair agus d’fhostaithe iompair araon, rud 
a fhágann gur féidir méideanna suntasacha a bhainistiú sa slabhra soláthair gan cur isteach 
ar an soláthar agus ag an am céanna a ligean do na húdaráis inniúla bearta comhréireacha 
oiriúnaithe a ghlacadh chun na rioscaí don tsláinte a íoslaghdú; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá sé dálaí maithe oibre a chaomhnú do thiománaithe;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh oibrithe cúraim 
sláinte ceadaithe teorainneacha inmheánacha a thrasnú má oibríonn siad i dtír 
chomharsanach;

11. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé go ndéantar bainistiú cúramach ar acmhainn 
chomhthimpeallach agus slabhra fhuair trádstórais i mbonneagar iompair isteach agus 
amach;

12. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé freastal ar riachtanais shonracha iompair ar an leibhéal 
áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach, go háirithe i réigiúin fhorimeallacha, thuaithe, 
shléibhtiúla, na limistéir is teirce daonra agus limistéir oileánacha agus na limistéir is 
forimeallaí, ar áiteanna iad nach bhfuil fáil orthu go héasca agus a tharraingíonn costais 
seachadta níos airde; á chreidiúint gur cheart gníomhaíochtaí nithiúla do na réigiúin sin a 
áireamh sna pleananna straitéiseacha chun an bonneagar a uasghrádú sna Ballstáit; ag 
tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé a áirithiú go sroichfidh an t-aistriú digiteach na 
ceantair sin agus gur gá dlús a chur le glacadh réiteach nua atá oiriúnaithe dá riachtanais, 
feabhas a chur ar nascacht, ar inrochtaineacht agus ar inacmhainneacht; á chur i bhfáth 
nár cheart bac a chur ar rochtain ar chógais sna ceantair sin ar bhealach ar bith;

.

13. ag tabhairt sí dá haire gur léirigh ráig COVID-19 a thábhachtaí atá an comhar agus an 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit agus a thábhachtaí atá sé cógais a sheachadadh go tráthúil 
in imthosca práinneacha agus eisceachtúla, a d’fhéadfadh tarlú arís amach anseo; á chur 
i bhfáth, ina theannta sin, go bhfuil beartas nua tionsclaíoch agus iompair agus 
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infheistíochtaí taighde agus forbartha ríthábhachtach chun a áirithiú go bhféadfaidh an 
tionscal cógaisíochta freagairt do riachtanais an lae amárach;

14. á mholadh don Choimisiún samhail phraghsála chothrom a chruthú do chógais, go 
háirithe i gcás cógais riachtanacha, chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist na trádála 
comhthreomhaire dlíthiúla agus chun ganntanais a chosc toisc go mbíonn cógais á n-
onnmhairiú chuig tíortha inar féidir praghsanna níos airde a fháil orthu;

15. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sonraí sábháilte, iontaofa agus soiléire 
d’earnálacha an iompair agus d’earnáil na sláinte araon agus an gá atá le sineirgí a chothú 
idir an dá spás sonraí laistigh den straitéis Eorpach le haghaidh sonraí, d’fhonn 
éifeachtúlacht an iompair a uasmhéadú; á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an 
bhféadfaí ardán digiteach Eorpach agus faireachlann a bhunú chun comhordú lóistíochta 
idir dáileoirí leighis agus oibreoirí iompair a éascú, agus an bhféadfaí bunachar sonraí 
uile-Aontais cógas a bhunú mar aon le córas réamhrabhaidh le haghaidh ganntanas cógas 
atá ann cheana agus ganntanais a mheastar a bheidh ann;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún go mbeadh an ganntanas cógas ar cheann de na colúin sa 
straitéis cógaisíochta uaidh, chun a áirithiú go n-aithnítear go bhfuil príomhpháirtithe 
leasmhara shlabhra soláthair an chúraim sláinte ríthábhachtach dá feidhmiú chun gur 
féidir soláthar leanúnach agus sábháilte cógas a choinneáil in imthosca urghnácha; ag 
tabhairt dá haire go bhféadfadh sé nach mbeadh na tíortha a tháirgeann formhór na 
substaintí gníomhacha le haghaidh cógas in ann freastal ar an éileamh;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún freagairt a chomhordú ar leibhéal an Aontais, agus ar an gcaoi 
sin éifeachtaí iarmhartacha beart aonair neamhchomhordaithe a sheachaint agus ceart an  
othair ar rochtain uilíoch, chothrom, inacmhainne, éifeachtach, shábháilte agus thráthúil 
ar chógais riachtanacha a chosaint; á iarraidh go gcuirfí chun feidhme réitigh mheara 
nuálacha chun an ganntanas cógas a mhaolú go tráthúil agus chun iompar sábháilte drugaí 
atá íogair ó thaobh teochta de a chumasú, agus na táirgí a rianú trí chianfhaireachán 
leanúnach; á iarraidh ar an gCoimisiún inniúlachtaí an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a 
Chosc agus a Rialú i réimse na sláinte poiblí a leathnú agus malartú dea-chleachtas a chur 
chun cinn;

18. ag tabhairt dá haire go bhfuil slándáil an tsoláthair ríthábhachtach chun ganntanas cógas 
a chomhrac; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, le tacaíocht ón 
nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach, an leas a bhaintear as acmhainní míleata náisiúnta 
a bharrfheabhsú, i gcás ina mbeidh siad ar fáil agus nuair is gá leas a bhaint astu, chun 
cabhrú le cógais agus trealamh cosanta a sholáthar i measc na mBallstát; á iarraidh ar an 
gCoimisiún moil thiomnaithe a chruthú san Aontas i gcomhair aeriompar cógas mar aon 
le bealaí oscailte idir an tAontas agus tríú tíortha a chruthú, agus lastas agus aerlínte meara 
a chur chun cinn chun rátaí loingseoireachta réasúnta a chur i bhfeidhm;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht eagraíochtúil agus airgeadais a chur ar fáil, lena n-
áirítear trí na cláir oibre arna nglacadh laistigh de chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-
2027, do na Ballstáit agus d’oibreoirí iompair i gcás éigeandála, amhail paindéim, agus 
tús áite a thabhairt do spás forchoimeádta i ngach lastas le haghaidh earraí riachtanacha, 
amhail cógais, comhábhair ghníomhacha chógaisíochta agus trealamh leighis, agus é sin 
a áirithiú.
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