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MOLTAÍ

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

A. de bhrí gurb iad micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (MFBManna) agus 
gnólachtaí nuathionscanta in earnáil an iompair agus in earnáil na turasóireachta is mó 
atá thíos le ráig COVID-19, agus go bhfuil líon suntasach de na fiontair sin gar de 
dhócmhainneacht, mar gheall ar fhorfheidhmiú srianta soghluaisteachta, ar na prótacail 
sláinte i ngnólachtaí fáilteachais, agus ar an laghdú ar an éileamh ar iompar paisinéirí dá 
bharr sin; de bhrí go dtugann an comhthéacs reatha forais do bheartas turasóireachta 
Eorpach, arna tacú le líne buiséid sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile agus do 
bhearta práinneacha nuálacha a chuireann an t-iompar i gcroílár atosú tapa an téarnaimh 
eacnamaíoch; de bhrí gur earnálacha iad an t-iompar agus an turasóireacht a mbíonn 
tionchar acu ar staid an chomhshaoil; de bhrí go mbeidh ról ríthábhachtach ag FBManna 
agus ag gnólachtaí nuathionscanta san aistriú chuig iompar agus turasóireacht 
inbhuanaithe;

B. de bhrí go bhfuil MFBManna an-chasta agus ilchineálach ag an am céanna mar gheall 
ar a méid agus ar na hearnálacha gníomhaíochta an-éagsúil a chlúdaíonn siad, agus go 
bhfuil dinimicí ar leith ag gach ceann acu – agus iad an-difriúil uaireanta – go háirithe 
na dinimicí eacnamaíocha, airgeadais, sóisialta nó fiú polaitiúla atá mar shaintréithe 
acu; de bhrí gur cheart machaire comhréidh a chothabháil do FBManna in earnáil an 
iompair agus in earnáil na turasóireachta;

C. de bhrí go bhfuil méadú tagtha ar líon na FBManna atá ag feidhmiú in earnáil an 
iompair agus in earnáil na turasóireachta go dtí aon mhilliún agus dhá mhilliún faoi 
seach agus go gcruthaítear breis agus 16 mhilliún post san iomlán leo go díreach; de 
bhrí gurb iad FBManna formhór mór na ngnólachtaí san earnáil iompair agus, dá bhrí 
sin, go bhfuil an acmhainneacht is mó acu chun poist a chruthú agus chun dul chun cinn 
eacnamaíoch a spreagadh;

D. de bhrí go bhfuil an earnáil iompair straitéiseach d’fhorbairt na mBallstát agus 
d’fhorbairt AE, dá gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, d’fheidhmiú a 
ngeilleagair, agus do shoghluaisteacht a bpobal; de bhrí gur ann do roinnt srianta ar 
fheidhmiú FBManna sna hearnálacha sin, ó dholaí go heaspa bonneagair tacaíochta, i 
measc nithe eile; de bhrí go mbeadh sé tábhachtach a áirithiú go laghdófaí maorlathas 
do mhicrifhiontair agus do FBManna agus go ndéanfaí measúnú ar chur chun feidhme 
reachtaíocht nua uile an Aontais a mbeadh tionchar diúltach aige ar an margadh 
inmheánach iompair nó a chuireann bac díréireach ar oibreoirí micrifhiontar agus 
FBManna sa mhargadh sin;

E. de bhrí go bhfuil earnáil na turasóireachta lárnach i ngeilleagair roinnt Ballstát; de bhrí 
go bhfuil próifíl shéasúrach ag an earnáil sin agus go bhféadfadh sí tairbhe a bhaint as 
cur chuige agus beartas comhchoiteann AE;

F. de bhrí nach mór do na Ballstáit, tar éis ráig COVID-19, an tacaíocht riachtanach ar 
féidir leo a chur ar fáil dá FBManna a chur ar fáil, go háirithe trí leas a bhaint as 
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solúbthacht na rialacha maidir le státchabhair, gan cur leis an saobhadh iomaíochta atá 
ann faoi láthair idir FBManna ó thíortha éagsúla sa mhargadh aonair; de bhrí go 
bhféadfadh castachtaí na nósanna imeachta riaracháin agus na ró-rialála a bheith ina n-
ualach do FBManna;

G. de bhrí go mbraitheann tromlach ollmhór na FBManna ar earnáil na baincéireachta le 
haghaidh a gcuid maoinithe; de bhrí go bhfuil gá le ceanglais chustaiméara sruthlínithe 
in earnáil na baincéireachta ionas go mbeidh rochtain níos éasca ag FBManna ar 
mhaoiniú; de bhrí go bhfuil iomaíochas Eorpach ag titim chun deiridh ar gheilleagair 
fhorbartha eile go ginearálta, in ainneoin na ndifríochtaí idir na Ballstáit, rud a 
chuireann acmhainneacht na hEorpa chun saibhreas agus rachmas a ghiniúint i mbaol; 
de bhrí go ndéanann formhór na FBManna a gcuid gnó ar mhargaí náisiúnta agus go 
mbraitheann siad orthu;

H. de bhrí go raibh tionchar tromchúiseach ag líon teoranta ardán digiteach atá i gceannas 
ar an margadh ar go leor FBManna sna hearnálacha iompair, amhail iad siúd a 
sholáthraíonn soghluaiseacht ghníomhach uirbeach, iompar paisinéirí agus seirbhísí 
turasóireachta; de bhrí gur dúshlán mór agus deis iad digitiú agus ardáin ar líne do 
FBManna Eorpacha ag an am céanna, agus go bhfuil siad ábhartha maidir lena rath 
tráchtála trí dheiseanna fostaíochta agus fáis a chruthú, trí éifeachtúlacht oibríochtúil a 
fheabhsú, trí shlándáil sonraí a áirithiú agus trí thomhaltóirí a shroicheadh ar bhealach 
níos fearr;

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil an tábhacht a bhaineann le FBManna a fheidhmíonn san 
earnáil iompair don gheilleagar agus corparáidí léirithe le géarchéim COVID-19, toisc 
go bhfuil leanúnachas iompair lastais ríthábhachtach chun feidhmiú rianúil agus tapa 
slabhraí soláthair cineálacha éagsúla earraí a áirithiú, chomh maith le hiompar oibrithe 
earnálacha riachtanacha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil deacrachtaí nach bhfacthas 
riamh cheana roimh FBManna san earnáil turasóireachta, lena n-áirítear géarchéim 
thromchúiseach leachtachta mar thoradh ar sreabhadh airgid neamh-inbhuanaithe, an 
staid ioncaim agus gníomhaíochtaí paisinéir tar éis ráig COVID-19; á iarraidh ar an 
gCoimisiún straitéis athbhreithnithe maidir le FBManna Eorpacha a ghlacadh, lena n-
áirítear tionchar COVID-19, na ceanglais sláinte agus sábháilteachta atá ag athrú i 
gcónaí, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, agus riachtanais áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta, agus fiontair á neartú agus á spreagadh ag an am céanna; ag aithint 
rannchuidiú beartais tionsclaíoch nua maidir le hationsclú na mBallstát; á chur in iúl gur 
geal léi gealltanas an Choimisiúin ‘prionsabal ceann amháin isteach, ceann amháin 
amach’ a thabhairt isteach mar an chéad chéim chun srian a chur le bonn na rialála nua, 
ach á mheabhrú nach ndéanann sé ach an status quo a choinneáil, rud nach uaillmhian 
leordhóthanach é;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá tacaíocht ó na Ballstáit agus ón Aontas chun tacú le 
FBManna atá i gcruachás, chun leanúnachas a ngníomhaíochta a áirithiú, chun a áirithiú 
go gcoinnítear agus go gcruthaítear poist agus go gcosnófar tuilleamh, agus cearta 
oibrithe á n-urramú ag an am céanna; á iarraidh go ndéanfaí treochlár chun costais agus 
ualaí riaracháin a laghdú 30 % ar a laghad, agus go n-éascófaí a rochtain ar mhaoiniú, 
lena gcothófar infheistíochtaí i slabhraí luacha straitéiseacha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar rialtais áitiúla tús áite a thabhairt don timpeallacht 
gnó agus d’iomaíochas ar a gclár oibre polaitiúil; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí 
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atá sé dlús a chur leis an tacaíocht do FBManna sna hearnálacha sin ar leibhéal an 
Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh phraiticiúla le haghaidh téarnaimh a 
chur ar aghaidh; ag spreagadh an Choimisiúin breithniú a dhéanamh ar chómhaoiniú 
scéimeanna, i gcomhpháirt leis na Ballstáit, le cathracha nó le húdaráis réigiúnacha, 
amhail dearbháin nó lascainí a chur ar fáil a rachadh chun tairbhe turasóirí agus é mar 
aidhm dóibh an caiteachas ar thurasóireacht a mhéadú i ngnólachtaí beaga áitiúla i 
réigiúin atá ag brath ar thurasóireacht; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a 
dhéanamh ar éabhlóid na staide agus meastóireacht a dhéanamh ar an bhféidearthacht 
go mbeadh tacaíochtaí éigeandála treisithe agus éarnáil sonrach ann, maidir leis na 
huirlisí a fógraíodh cheana, lena n-áirítear acmhainní airgid agus fuascailt caipitil, go dtí 
go bhfillfear ar ais go sreafaí turasóireachta agus iompair a bhí ann roimh an bpaindéim; 
á mheas gur cheart go ndíreofaí leis an tacaíocht sin ar nuachóiriú meántéarmach a 
ngníomhaíochtaí agus ar an nuachóiriú sin a chothú, chun iad a ailíniú leis na cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil is déanaí de chuid an Aontais i measc caighdeáin eile, amhail 
dálaí oibre; á iarraidh go gcruthófaí plean gníomhaíochta lena ráthófaí feidhmiú na 
ngníomhaíochtaí iompair atá dírithe ar fhreagairt do ghéarchéimeanna a d’fhéadfadh a 
bheith ann amach anseo in earnáil an iompair agus in earnáil na turasóireachta, ar 
dheimhneacht dhlíthiúil a chruthú do ghnólachtaí agus do shaoránaigh, ar 
inbhuanaitheacht agus iomaíochas a mhéadú, agus an breisluach a thugann siad don 
gheilleagar san Aontas á chur san áireamh;

3. ag tarraingt aird ar an bhfíoras go bhfuil plean téarnaimh nua an Aontais neamh-
inrochtana do go leor FBManna atá thíos le hiarmhairtí na paindéime; á iarraidh go 
mbeadh ról níos mó ag an Aontas i maoiniú chun tacú le sócmhainneacht FBManna, 
chomh maith le poist, pá agus cearta oibrithe, agus chun éifeachtaí díobhálacha 
féichiúnais iomarcaigh a theorannú; á mheas gur cheart do na Ballstáit féachaint ar 
bhearta féideartha, amhail faoiseamh cánach, iarchur sealadach aisíocaíochtaí ar 
iasachtaí bainc agus réitigh chun na rioscaí arna dtabhú ag soláthraithe seirbhíse a 
chumhdach go dtí go dtosóidh sreafaí turasóireachta agus iompair arís;

4. á mheas go gcuirfear borradh faoin téarnamh agus faoin athléimneacht tar éis COVID-
19 le hath-thiontú agus le feidhmiú rianúil FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta in 
earnáil an iompair inbhuanaithe agus in earnáil na turasóireachta inbhuanaithe, eadhon 
trí phoist bhuana ar ardcháilíocht a chruthú agus trí dhea-chleachtais na mBallstát a 
mhalartú agus a chomhordú; á iarraidh go gcuirfí an t-aistriú sin i gcomhréir le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais;

5. á mheas gur cheart go ndíreodh cuspóirí ‘Straitéis FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus 
dhigiteach’ ní hamháin ar rannpháirtíocht FBManna i ‘dtionscadail thábhachtacha ar 
mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne’, ach ar bhreithniú a dhéanamh freisin ar 
scéimeanna áitiúla nó réigiúnacha a chómhaoiniú sa phróiseas ceaptha beartais lena 
gcuirfí an prionsabal ‘smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús’ i bhfeidhm agus le cur i 
bhfeidhm iomlán Thástáil FBM sna measúnuithe tionchair, agus tuairisc a dhéanamh 
freisin nuair a d’fhéadfadh sé go mbeadh foinsiú allamuigh ar tháirgeadh mar thoradh ar 
thograí polaitiúla, agus féinriail náisiúnta á aithint ag an am céanna; á mheas ina 
theannta sin gur cheart cuspóirí a bhaint amach trí bheartais fhadtéarmacha atá dírithe ar 
fhás lena ndéantar iomaíochas FBManna Eorpacha a chur chun cinn agus gur cheart go 
mbeadh tacaíocht airgeadais dhíreach agus acmhainní eile mar thaca leis chun cur ar 
chumas na mBallstát próisis athraithe na FBManna a chur chun cinn maidir le 
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hinbhuanaitheacht agus digitiú, a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis do na tíortha agus 
na réigiúin is lú forbairt, lena n-áirítear na réigiúin is forimeallaí, na réigiúin oileánacha 
agus na réigiúin iargúlta, i gcomhthéacs an chreata airgeadais ilbhliantúil nua, agus go 
háirithe i gcomhthéacs an bheartais chomhtháthaithe; á áitiú a thábhachtaí atá sé 
tacaíocht a chur ar fáil do FBManna chun uas-sciliú a dhéanamh ar lucht saothair na 
hearnála, agus béim ar leith á leagan ar scileanna digiteacha, ar oideachas airgeadais 
agus ar theicneolaíochtaí nuálacha, agus chun aghaidh a thabhairt freisin ar na bearnaí 
atá os comhair na mban sa réimse seo; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé 
rochtain níos fearr ar sholáthar poiblí a áirithiú trí nósanna imeachta a shimpliú; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di na deacrachtaí a bhaineann le rochtain a fháil ar línte 
maoinithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) do fhormhór FBManna, go háirithe 
iad siúd a bhfuil caipitliú teoranta acu, agus á iarraidh go ndéanfaí na coinníollacha 
rochtana ar chistiú BEI a oiriúnú d'fhíorstaid FBManna sna Ballstáit éagsúla; á chur i 
bhfáth, ina theannta sin, a thábhachtaí atá sé sineirgí agus comhlántachtaí idir na réitigh 
mhaoinithe reatha a áirithiú agus á thabhairt chun suntais nach mór nósanna imeachta a 
shimpliú agus an t-ualach riaracháin agus costais do thairbhithe a laghdú;

6. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh cuspóirí straitéis AE do FBManna comhleanúnach 
lena bhfíorchion laistigh de gheilleagair agus lena laigí struchtúracha, agus le dálaí oibre 
agus fostaíochta cuibhiúla in earnálacha éagsúla gníomhaíochta; á thabhairt chun 
suntais nach mór bearta a chur i bhfeidhm chun go ndéanfaí iomaíochas i ngeilleagar 
ciorclach agus na spriocanna comhshaoil a leagtar síos sa Chomhaontú Glas don Eoraip 
agus i gComhaontú Pháras a choimirciú; á iarraidh go n-áiritheofaí machaire comhréidh 
do FBManna, go háirithe maidir le fiontair mhóra a bhfuil seasamh suntasach acu sa 
mhargadh, agus cumhacht mhargála cuideachtaí móra mar sholáthróirí agus/nó mar 
chustaiméirí FBManna á cur san áireamh freisin;

7. á iarraidh go ndéanfaí institiúidí airgeadais a dhreasú, lena n-áirítear bainc phoiblí agus 
bainc phríobháideacha, agus go ndéanfaí acmhainneacht na n-údarás poiblí a threisiú ar 
an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an 
Aontais chun tacú le FBManna; á mheas gur cheart do na comhlachtaí poiblí sin, go 
háirithe i gcás micrifhiontar, rannchuidiú, inter alia, le cláir oiliúna a dhearadh agus a 
chur chun feidhme do bhainisteoirí agus do bhaill foirne i réimse na bainistíochta 
eagrúcháin, teicneolaíochta agus tráchtála; á iarraidh go ndéanfaí ionadaíocht mhaith ar 
FBManna sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí chun a áirithiú go ndéanfar a dtuairimí a 
bhailiú go cuí agus go leordhóthanach, go ndéantar anailís chuí orthu agus go ndéantar 
ionadaíocht orthu sna measúnuithe tionchair; á iarraidh go gcuirfí feabhas ar 
éifeachtacht na n-uirlisí atá ceaptha cabhrú le FBManna déileáil le rialacha agus cinntí 
atá éagórach nó idirdhealaitheach agus go méadófaí feasacht FBManna maidir le 
hinfhaighteacht sásraí réitigh fadhbanna den sórt sin; á chur i bhfios nach mór ardú 
feasachta go háirithe a mhéadú go suntasach, toisc go léirítear le suirbhéanna i roinnt 
tíortha AE, nach bhfuil ach 15 % de ghnólachtaí ar an eolas faoi SOLVIT, agus gur 
chinn dream níos lú fós úsáid a bhaint as;

8. ag tabhairt dá haire go bhfuil na hardáin dhigiteacha, mar a thugtar orthu, á rialú ar an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil; á chur i bhfios go láidir nach mór iomaíocht 
éagórach a chosc agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do ghnólachtaí agus do 
chustaiméirí, chomh maith le hurraim do chearta oibrithe agus do shábháilteacht 
úsáideoirí; á chur in iúl gur geal léi an comhairliúchán poiblí a sheol an Coimisiún le 
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déanaí maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha; á chur in iúl go bhfuil sí ag 
tnúth le foilsiú an staidéir atá ar siúl ag an gCoimisiún maidir leis an tionchar a bhíonn 
ag cíosanna gearrthéarmacha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le bearta sonracha 
chun seirbhísí iompair phoiblí a nuachóiriú (e.g. na hearnálacha tacsaí nó bus) agus 
nach mór gníomhú i dtreo soghluaisteacht uirbeach chliste agus inbhuanaithe;

9. á mheas go mbeidh ról ábhartha ag úsáid sonraí in earnáil an iompair trí chomhroinnt 
sonraí a éascú, cáilíocht na sonraí a fheabhsú agus idir-inoibritheacht sonraí a chur chun 
cinn, agus ar an gcaoi sin borradh a chur faoin nuálaíocht san earnáil agus feabhas a 
chur ar a iomaíochas ar fud an domhain; á iarraidh go mbeadh maoiniú iomchuí ag 
teacht le riachtanais infheistíochta FBManna i ndáil leis sin;

10. ag tabhairt dá haire go bhfuil an acmhainneacht ag digitiú agus ag ardáin ar líne chun 
deiseanna níos fearr agus níos tarraingtí a chruthú do mhná; á iarraidh go ndéanfaí plean 
gníomhaíochta chun leas iomlán a bhaint as fiontraíocht na mban agus borradh a chur 
faoi fhostaíocht na mban in FBManna tuarasóireachta agus iompair;

11. á thabhairt chun suntais na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag cathracha Eorpacha áirithe 
chun dul i ngleic leis an tionchar diúltach a bhíonn ag cíosanna gearrthéarmacha i 
gcomhthéacs an chirt chun tithíochta agus ag tnúth le torthaí an staidéir atá á dhéanamh 
ag an gCoimisiún, ar mhaithe le gníomhaíocht ghnó a réiteach le leas an phobail, go 
háirithe i gcás FBManna;
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