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MOLTAÍ
Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil gá, i réimse an iompair, le hinfheistíocht os cionn EUR 700 billiún don 
Ghréasán Tras-Eorpach Iompair amháin idir seo agus 2030 agus, i gcomhréir le 
spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais, go bhfuil gá le hinfheistíochtaí breise chun 
straitéisí nuálacha, córais chliste iompair, réitigh soghluaisteachta astaíochtaí ísle agus 
nialasacha, bonneagar luchtaithe agus breoslaí malartacha a imlonnú go hiomlán ar fud an 
ghréasáin agus sna ceantair lena bhfuil sé ceangailte; de bhrí go gciallaíonn an nuachóiriú 
ar chóras iompair AE infheistíocht shuntasach in uasghrádú agus iarfheistiú an 
bhonneagair iompair atá ann cheana;

B. de bhrí gur cuid bhunúsach de mhargadh inmheánach AE é an t-iompar agus go bhfuil ról 
tábhachtach aige i gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach AE, go háirithe sna 
réigiúin fhorimeallacha, thuaithe agus oileánacha agus sna réigiúin is forimeallaí, agus, i 
ndáil leis sin, nach mór do AE infheistíocht a dhéanamh in iomaíochas thionscal an 
iompair agus a chumas an t-aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe a chur i gcrích;  

C. de bhrí gurb ionann na hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) ón earnáil iompair agus 27 % 
d’astaíochtaí iomlána AE agus gurb iad na hastaíochtaí sin amháin atá fós ag dul i méid, 
agus, i ndáil leis sin, nach mór don earnáil iompair rannchuidiú le spriocanna laghdaithe 
astaíochtaí AE i dtreo na haeráidneodrachta a bhaint amach faoi 2050 ar bhealach atá 
neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, agus, ag an am céanna, a áirithiú go mbeidh 
praghas réasúnta ar an iompar agus go mbeidh sé iomaíoch i gcónaí; de bhrí gur féidir 
dlús a chur le laghdú astaíochtaí na hearnála iompair i gcás an bhonneagair agus an fhlít 
araon trí shineirgí le hearnálacha eile a fhorbairt agus a threisiú, amhail na hearnálacha 
digiteacha nó fuinnimh;

D. de bhrí gur foinsí ríthábhachtacha spreagtha iad an taighde agus an nuálaíocht le haghaidh 
iomaíochas agus inbhuanaitheacht na hearnála iompair, agus go gcuirtear an infheistíocht 
faoi Phlean Infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip chun feidhme trí 
bheartais earnála, toisc nach ann d’aon líne bhuiséid ar leithligh lena haghaidh;

E. de bhrí go bhfuil duine as gach deichniúr Eorpach ag obair san earnáil iompair ina 
hiomláine, agus go gcruthófar poist nua mar gheall ar infheistíocht a dhéanamh sa 
bhonneagar iompair mar go meastar go gcruthóidh gach billiún euro a infheistítear i 
gcroíghréasán TEN-T suas le 20 000 post nua, agus, dá bhrí sin, nach mór don earnáil 
iompair a bheith in ann dul i ngleic le forbairtí nua socheacnamaíocha agus 
teicneolaíochta, faoinar gá infheistíochtaí suntasacha a dhéanamh i samhlacha nua 
soghluaisteachta, sa digitiú, sa taighde agus nuálaíocht, i bhfoinsí malartacha fuinnimh 
agus san éifeachtúlacht fuinnimh; 

F. de bhrí go bhfuil géarchéim eacnamaíoch ann ar fud an Aontais de dheasca phaindéim 
COVID-19 nach bhfacthas a leithéid cheana, go háirithe san earnáil iompair agus 
turasóireachta, agus go bhfuil sé léirithe aici gurb iad an earnáil iompair agus lóistíochta 
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agus na hoibrithe atá ag obair inti cnámh droma gheilleagar na hEorpa, toisc go bhfuil an 
t-iompar lasta gan bhriseadh ríthábhachtach chun go bhfeidhmeoidh na slabhraí soláthair;

1. ag aithint na ngníomhaíochtaí a rinneadh san earnáil iompair, agus atá le déanamh inti, 
chun astaíochtaí sonracha a laghdú agus aistriú cóir chuig an aeráidneodracht a áirithiú 
faoi 2050; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur gá cur leis an tacaíocht airgeadais don taighde 
ar réitigh soghluaisteachta astaíochtaí ísle agus nialasacha, agus don nuálaíocht iontu, go 
háirithe maidir le hardteicneolaíochtaí agus an tsoghluaisteacht chliste i ngach modh 
iompair, lena n-áirítear breoslaí malartacha, teicneolaíochtaí feithiclí astaíochtaí ísle agus 
tionscadail bonneagair inbhuanaithe;

2. á chur i bhfáth gur príomhchumasóir í an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) chun 
an gréasán TEN-T a chur i gcrích agus chun rannchuidiú le cuspóirí aeráide AE agus a 
Bhallstát i gcomhréir le spriocanna an Mhargaidh Ghlais, sa chaoi go ndéanfar suas le 
80 % dá maoiniú a leithdháileadh ar an earnáil iompar chun cuspóirí aeráide a bhaint 
amach trí thionscadail bonneagair inbhuanaithe, an ilmhódúlacht, an t-iompar lasta 
iarnróid, agus gníomhaíochtaí nuálacha agus digiteacha amhail córais na bhfeidhmchlár 
teileamaitice agus imlonnú breoslaí malartacha a chur chun cinn; á áitiú go bhfuil gá le 
buiséad níos láidre de chuid SCE, agus ag tabhairt rabhaidh nár cheart go mbeadh maoiniú 
an Phlean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe (PIEI) ina chúis le hath-leithdháileadh 
airgeadais a mbeadh tionchar diúltach aige ar SCE;

3. á chur i bhfios go bhfuil infheistíocht ar mhórscála de dhíth ar thionscadail iompair agus, 
dá bhrí sin, chun infheisteoirí a mhealladh, go bhfuil ríthábhacht le deimhneacht dhlíthiúil, 
spriocanna seasmhacha agus intuartha agus infhaighteacht faisnéise; á thabhairt chun 
suntais go n-eascraíonn méadú ar chostais agus tuilleadh moille as nósanna imeachta 
riaracháin le haghaidh tionscadail iompair a chur i gcrích, nósanna imeachta atá ag dul i 
méid agus ag éirí níos casta, rud a chuireann isteach ar ghréasán iompair AE ina iomláine; 
á chur i bhfáth nár cheart na hinfheistíochtaí a rinneadh go dtí seo a chur i mbaol trí 
choinníollacha cistiúcháin a athrú, agus ag dréim leis go soláthrófar le PIEI creat 
tacaíochta le haghaidh infheistíochta atá réadúil agus cothrom agus a sheasfaidh an aimsir; 
ag tathant ar an gCoimisiún, i ndáil leis an méid sin, soiléireacht a chur ar fáil 
d’infheisteoirí trí na hacmhainní do gach ionstraim de chuid PIEI a leagan amach le 
haghaidh thréimhse iomlán CAI agus trí shoiléireacht a chur ar fáil maidir le cur i 
bhfeidhm na tacsanomaíochta le haghaidh inbhuanaitheachta ar fud AE nuair a mholtar 
gníomhartha tarmligthe; á aithint, thairis sin, go rannchuidíonn infheistíochtaí i 
bhfoirmeacha idirthréimhseacha breosla nach ndéanann dochar suntasach don chomhshaol 
le sprioc na soghluaisteachta atá neodrach ó thaobh na haeráide de ar fud réigiúin uile AE;

4. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach, chun infheistíocht leordhóthanach i 
mbonneagar inbhuanaithe iompair a áirithiú, go ndéanfar gach ciste ábhartha de chuid AE 
(SCE, InvestEU, Fís Eorpach, Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, etc.), 
iasachtaí ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus ionstraimí airgeadais eile a chur in 
oiriúint do riachtanais shonracha na hearnála iompair lena gcuirtear feabhas ar an aistriú 
inbhuanaithe, agus go ngabhfaidh na Ballstáit orthu féin an cistiú cuí a chur ar fáil; á 
thabhairt chun suntais go bhféadfadh sineirgí idir cláir ábhartha an Aontais i réimsí amhail 
an t-iompar, an fuinneamh agus an digitiú a bheith ríthábhachtach chun dlús a chur leis an 
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dul chun cinn i dtreo fhorbairt na soghluaisteachta cliste agus inbhuanaithe ar leibhéal AE; 
á thabhairt chun suntais, thairis sin, go bhfuil an earnáil iompair agus lóistíochta 
comhdhéanta de mhicrifhiontair agus FBManna den chuid is mó, agus ag tathant ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, aird ar leith a thabhairt ar na cineálacha sin fiontar, e.g. trí 
rochtain níos fearr ar chistiú a chur ar fáil; 

5. ag spreagadh AE agus na mBallstát úsáid na n-uirlisí atá ar fáil dóibh a uasmhéadú chun a 
áirithiú go rannchuideoidh an earnáil iompair leis an dícharbónú; á iarraidh, i ndáil leis 
sin, go ndéanfaí measúnú tionchair ar na beartais agus na huirlisí uile a bheidh ann amach 
anseo (e.g. acmhainní dílse, leathnú ar an gCóras Trádála Astaíochtaí (ETS), costais 
sheachtracha) a mbíonn tionchar acu ar an earnáil iompair; á chreidiúint go láidir, thairis 
sin, gur cheart do na Ballstáit ioncam ó chánacha nó táillí agus ó ETS a bhaineann le 
hiompar a chur ar leataobh chun infheistíocht a chothú in inbhuanaitheacht na modhanna 
iompair ábhartha, chun na spriocanna maidir le héifeachtúlacht eacnamaíoch agus 
nascacht a bhaint amach; 

6. á mheas go bhfuil gá le rialacha solúbtha maidir le státchabhair don aistriú chuig earnáil 
iompair agus lóistíochta atá neodrach ó thaobh na haeráide de, gan an cothrom iomaíochta 
laistigh den Eoraip a shaobhadh go díréireach; ag tathant ar an gCoimisiún soiléireacht a 
chur ar fáil maidir le tacaíocht stáit do thionscadail iompair inbhuanaithe; á chreidiúint go 
láidir, thairis sin, gur gá athbhreithniú a dhéanamh freisin ar na rialacha maidir le 
státchabhair d’aerfoirt chun líon na n-eitiltí ilchéime idir cinn scríbe san Eoraip a laghdú, 
rud a dhéanfadh laghdú suntasach ar astaíochtaí agus ar an am taistil agus a mhéadódh an 
éifeachtúlacht ag an am céanna;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún borradh a chur faoi úsáid InvestEU chun an turasóireacht agus 
an t-iompar inbhuanaithe a fhorbairt tuilleadh, lena n-áirítear gach modh agus gach 
bonneagar;á chur in iúl gur geal léi an méadú ar bhuiséad an chláir InvestEU a moladh le 
déanaí faoin ionstraim Next Generation EU; á mheas gur cheart an infheistíocht chliste sin 
ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa a dhreasú in earnálacha straitéiseacha agus i 
bpríomhshlabhraí luacha amhail an earnáil iompair agus lóistíochta, lena n-áirítear 
tionscal na haerloingseoireachta, agus i bhforbairt chórais na bhfeidhmchlár teileamaitice;

8. á iarraidh go leithdháilfí cistí ón gclár Fís Eorpach ar an taighde agus forbairt (T&F) atá 
tiomnaithe don earnáil iompair, go háirithe le haghaidh réitigh breosla ionadúil, cadhnraí 
agus comhpháirteanna do ghluaisteáin leictreacha, agus teicneolaíochtaí malartacha don 
rothstoc; á iarraidh, thairis sin, go dtabharfaí maoiniú leormhaith laistigh d’Fhís Eorpach 
do na Comhpháirtíochtaí Eorpacha atá tiomnaithe don iompar, amhail Clean Sky, Taighde 
um Bainistíocht Aerthráchta maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SESAR), Shift2Rail 
agus Cealla Breosla agus Hidrigin (FCH);9. á iarraidh ar an gCoimisiún modhanna 
iomchuí a chur san áireamh sa Sásra um Aistriú Cóir chun tacú le hationtú na dtionscal 
nach bhfuil a dtáirgí deiridh ag teacht leis an sprioc maidir le hAontas atá neodrach ó 
thaobh carbóin de;

10. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról lárnach ag an nuálaíocht agus an digitiú i 
ndícharbónú na hearnála iompair i gcomhréir le huaillmhianta an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip; á iarraidh go ndéanfaí infheistíocht sa digitiú, go háirithe i bhforbairt agus 
imlonnú na gCóras Cliste Iompair (ITS), na gCóras Faireacháin agus Faisnéise um 
Thrácht Árthach (VTMIS), na Seirbhísí Faisnéise Tráchta Abhann (RIS) agus an Chórais 
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Eorpaigh um Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS); 

11. á chreidiúint go bhfuil soghluaisteacht inbhuanaithe i ngach modh iompair agus bonneagar 
ilmhódach atá cothrom le dáta, lena n-áirítear an gréasán tras-Eorpach iompair (TEN-T) 
agus an fhorbairt a dhéanfar air amach anseo, ríthábhachtach chun geilleagar atá neodrach 
ó thaobh aeráide de a bhaint amach; á chur i bhfáth go bhfuil gá le plean infheistíochta 
nithiúil de chuid AE agus le bearta nithiúla ar leibhéal AE ar mhaithe leis an méadú ar 
chéatadán an iompair lasta iarnróid agus mhuirí in AE mar atá beartaithe sa Chomhaontú 
Glas don Eoraip; ag tathant ar an gCoimisiún, i ndáil leis sin, dlús a chur le 
hinfheistíochtaí, agus tús áite a thabhairt dóibh, ar infheistíochtaí iad le haghaidh 
tionscadail bhonneagair atá á gcur i gcrích chun deireadh a chur le scrogaill tráchta, an 
bhearna a líonadh idir naisc atá in easnamh, hidrigin ghlan a fhorbairt agus í a chur ar fáil 
agus an nuálaíocht inti a chur chun cinn san iompar ardluais ar iarnród agus sa 
loingseoireacht ar uiscebhealaí intíre, agus bearta maolaithe agus oiriúnaithe aeráide á 
bpríomhshruthú ag an am céanna;

12. á aithint gur gá feabhas suntasach a chur ar inseoltacht uiscebhealaí intíre na hEorpa; á 
iarraidh go mbunófaí maoiniú tiomnaithe laistigh d’ionstraimí cistiúcháin éagsúla, amhail 
SCE agus an Ciste Comhtháthaithe, nó i gcomhar le BEI;13. á iarraidh go dtabharfaí 
tacaíocht do ‘Straitéis Tosaigh’ na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) agus go 
mbeadh straitéis shoiléir ann lena n-áirítear tagarmharcanna chun astaíochtaí a laghdú in 
earnáil mhuirí AE; 

14. ag meabhrú an róil atá ag na comhghnóthais Clean Sky 2 agus SESAR ó thaobh 
glanghéaruithe i dteicneolaíochtaí glasa a áirithiú arb é is aidhm dóibh an tsábháilteacht a 
fheabhsú agus astaíochtaí CO2 agus gás ceaptha teasa a laghdú, mar aon leis na leibhéil 
torainn a dhéanann aerárthaí; á iarraidh ar an gCoimisiún treochlár infheistíochta de chuid 
AE maidir leis an eitlíocht agus an aerloingseoireacht a fhorbairt agus tacú leis chun an 
nuálaíocht a spreagadh i dtreo na heitlíochta inbhuanaithe, lena n-áirítear taighde ar 
bhreoslaí malartacha, mar aon le hionstraimí a d‘fhéadfadh a bheith ann chun athsholáthar 
aerárthaí níos sine a dhreasú, d’fhonn an t-iomaíochas a chaomhnú agus ceannaireacht na 
hEorpa a choinneáil;15. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról lárnach ag 
Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA) agus ag an gcomhghnóthas 
Shift2Rail ó thaobh aistriú marthanach ón mbóthar go dtí an t-iarnród a bhaint amach mar 
a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip; á chur i bhfáth go bhfuil ról lárnach ag 
an ngnóthas Shift2Rail ó thaobh constaicí teicniúla a shárú agus an idir-inoibritheacht a 
chur chun cinn, agus é d’aidhm aige, ar deireadh, an t-iompar iarnróid a dhéanamh níos 
saoire, níos éifeachtúla agus níos tarraingtí agus rannchuidiú le tionóiscí agus astaíochtaí 
CO2 a laghdú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé infheistíocht AE in ERA agus 
Shift2Rail a mhéadú chun an Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a bhunú; 

16. á mheas go bhfuil gá le cistí ó AE chun claochlú an tionscail gluaisteán i dtreo na 
haeráidneodrachta a áirithiú; á iarraidh, i ndáil leis sin, go mbeadh treochlár ann le 
haghaidh laghdú astaíochtaí ag an tionscal gluaisteán, bunaithe ar na cumais T&F agus 
teicneolaíochta, lena n-áirítear clár Eorpach tiomnaithe chun feithiclí a athchúrsáil, 
maoiniú ó AE chun imlonnú feithiclí astaíochtaí nialasacha a chur chun cinn, méaduithe ar 
tháirgeadh breoslaí malartacha inbhuanaithe agus imlonnú pointí athluchtaithe, agus 
infheistíocht i réitigh um shábháilteacht ar bhóithre atá nuálach agus cliste chun sprioc 
straitéiseach AE maidir le ‘Fís Nialais’ a chomhlíonadh; á chreidiúint gur cheart go 
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mbeadh sé ina thosaíocht freisin an bonneagar a chur in oiriúint do phatrúin nua 
soghluaisteachta agus do chineálacha nua feithiclí, agus, i ndáil leis sin, á iarraidh go 
ndéanfaí treochlár maidir leis an mbonneagar bóthair a ailíniú le treochlár an tionscail 
gluaisteán maidir le hastaíochtaí a laghdú;

17. á chreidiúint go bhfuil an córas iompair phoiblí lárnach ó thaobh soghluaisteacht uirbeach 
inbhuanaithe a bhaint amach; á chur i bhfáth gur gá cur leis an tacaíocht a thugtar do 
ghréasáin agus flíteanna iompair phoiblí ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach, mar uirlis 
éifeachtach don aistriú agus i dtreo na soghluaisteachta íseal-astaíochtaí, agus aistriú 
módach á chur chun cinn ag an am céanna, go háirithe in ionaid uirbeacha, mar aon leis an 
nascacht i gceantair thuaithe chun an comhtháthú críochach a chur chun cinn; á mheas go 
bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh nasc níos láidre ann idir maoiniú an chórais iompair 
uirbigh agus na Pleananna Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe (SUMPanna) chun 
borradh a chur faoi chlaochlú na soghluaisteachta uirbí; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú 
i gcomhar leis na Ballstáit chun pleananna agus beartais soghluaisteachta uirbí 
inbhuanaithe a fhorbairt, lena n-áirítear tacaíocht do chórais iompair phoiblí éifeachtúla 
agus do réitigh soghluaisteachta gníomhaí amhail siúl agus rothaíocht agus an 
inrochtaineacht agus an ilmhódúlacht a chur chun cinn i measc na modhanna éagsúla 
iompair;18. á chur i bhfios go bhfuil iarmhairtí eacnamaíocha ann de dheasca 
phaindéim COVID-19 don earnáil iompair, go háirithe don iompar comhchoiteann do 
phaisinéirí; á iarraidh ar na Ballstáit an tionscal iompair a áireamh mar thosaíocht ina 
bpleananna náisiúnta téarnaimh, chun a áirithiú go mbeidh rochtain chuimsitheach aige ar 
na hacmhainní a leithdháiltear ó thionscnaimh éagsúla an Phlean Eorpaigh don Téarnamh; 
á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, oibriú i gcomhar leis na Ballstáit chun réitigh 
mhaoiniúcháin a áirithiú le haghaidh modhanna iompair chomhchoitinn do phaisinéirí, 
agus tionscnaimh infheistíochta cliste a leagan amach ar mhaithe le téarnamh inbhuanaithe 
agus athléimneach na hearnála;

19. á chreidiúint gur cheart go dtacódh an Plean Eorpach don Téarnamh le maoiniú a 
dhéanamh ar théarnamh agus claochlú inbhuanaithe earnáil na turasóireachta; á iarraidh ar 
na Ballstáit earnáil na turasóireachta agus an taistil a áireamh mar thosaíocht ina 
bpleananna náisiúnta téarnaimh, agus béim ar leith á leagan ar FBManna; á iarraidh ar an 
gCoimisiún ‘Treochlár de chuid AE don Turasóireacht Inbhuanaithe agus Athléimneach’ 
a fhorbairt chun borradh a chur faoin infheistíocht i mbearta nuálacha agus digitithe 
amhail tionscnaimh an gheilleagair chiorclaigh in earnáil na turasóireachta; á éileamh go 
mbunófaí Beartas Turasóireachta de chuid AE agus go ndéanfaí leithdháileadh sonrach 
buiséid a chruthú agus a thabhairt isteach maidir leis an turasóireacht inbhuanaithe, mar 
atá luaite go soiléir i seasamh na Parlaiminte maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 
don tréimhse 2021-2027;20. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go mbeadh 
aistriú cóir, cuimsitheach agus neamh-idirdhealaitheach ag gabháil leis an gComhaontú 
Glas chun a áirithiú gur féidir le gnólachtaí, FBManna agus lucht saothair na hearnála 
iompair dul in oiriúint, agus chun tacú leis na réigiúin (na réigiúin is forimeallaí san 
áireamh) agus na pobail is mó atá buailte, chun an comhtháthú críochach agus sóisialta a 
chaomhnú agus chun a áirithiú nach bhfágfar aon duine ná aon réigiún ar deireadh; á 
iarraidh ar an gCoimisiún na caillteanais post a d’fhéadfadh tarlú de bharr an ationtaithe 
san earnáil iompair agus san earnáil turasóireachta a chur san áireamh, trí bhreithniú a 
dhéanamh ar thacú le hinfheistíocht a bhaineann leis an gcuimsitheacht inbhuanaithe agus 
shóisialta, agus é mar aidhm, mar shampla, oiliúint agus athoiliúint oibrithe a chur chun 
cinn faoi ionú beartais nua na hinfheistíochta straitéisí Eorpaí laistigh den chlár InvestEU. 
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