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MOLTAÍ

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

 
A. de bhrí go bhfuil earnáil iompair an Aontais riachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch, 

shóisialta agus chomhshaoil an Aontais agus dá inbhuanaitheacht agus chun 
inrochtaineacht chríochach agus nascacht idir réigiúin ar fad an Aontais a áirithiú, 
le haird ar leith ar réigiúin fhorimeallacha, thuaithe, oileánacha agus na réigiúin is 
forimeallaí;

B. de bhrí go mbeidh iompar ríthábhachtach chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 
2050 agus go mbeidh infheistíochtaí airgeadais earnáilsonracha poiblí agus 
príobháideacha ar leibhéal AE agus ar leibhéal náisiúnta ag teastáil ó aon 
rannchuidiú suntasach ón earnáil iompair chun an sprioc sin a bhaint amach chun 
dlús a chur leis an aistriú chuig soghluaisteacht atá inbhuanaithe, sábháilte, cliste, 
idir-inoibritheach agus ilmhódach;

C. de bhrí go bhfuil na hearnálacha iompair agus turasóireachta idir na hearnálacha is 
mó atá buailte ag géarchéim COVID-19 le déanaí; de bhrí gur léir go bhfuil iompar 
riachtanach chun na hearraí ar fad is gá a sholáthar, lena n-áirítear trealamh leighis 
agus sláintíochta do dhaonra an Aontais le linn na géarchéime; de bhrí go bhfuil 
téarnamh na n-earnálacha iompair agus turasóireachta ríthábhachtach do dhea-
fheidhmiú mhargadh inmheánach AE, chomh maith le nascacht agus iomaíochas in 
AE, lena n-áirítear i limistéir iargúlta agus inar tearc an daonra;

D. de bhrí go meastar go mbeidh ceann de na caillteanas is mó maidir le holl-
bhreisluach réadach in 2020 (thart ar 20%) ag an earnáil iompair, le roinnt modh 
iompair thíos leis go háirithe, amhail eitlíocht atá ag tabhairt aghaidh ar chaillteanas 
measta 60% de phaisinéirí feadh bhliain iomlán 2020; de bhrí go meastar go mbeidh 
ceann de na caillteanas is mó maidir le caillteanais chothromais in 2020 ag an 
éiceachóras turasóireachta (thart ar EUR 171bn, 26.4% de chaillteanais an 
éiceachórais ina iomlán) agus gurb ionann é sin agus 22% de na riachtanais 
infheistíochta;

E. de bhrí go bhfuil sé riachtanach a ráthú nach mbeidh saoránaigh na hEorpa ina n-
íospartaigh mar gheall ar mhéaduithe i gcostas iompair a bhaineann le géarchéim 
COVID-19;

1. á thabhairt dá haire, agus é ina chúis bhuartha di, gurb ionann leithreasú faoi 
chomhair gealltanas Next Generation EU mar ioncam curtha in áirithe do bhuiséad 
2021 agus EUR 211 billiún; is ionann sin agus 126% de leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas de chuid bhuiséad an Aontais nach bhfuil faoi réir an leibhéil chéanna de 
ghrinnscrúdú parlaiminteach; 

2. á chur in iúl gurb oth léi go mór laghdú fíorthábhachtach rannchuidiú Next 
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Generation EU le clár InvestEU ó EUR 30.3 billiún go EUR 5.6 billiún thar an chéad 
CAI eile, de réir mar a bhí beartaithe ag an gComhairle Eorpach i mí Iúil; mar 
thoradh ar sin, tá an moladh ón gComhairle chun buiséad bliantúil 2021 do chlár 
InvestEU a mhéadú faoi EUR 551 milliún i bhfad ón laghdú mór ar ranníocaíocht 
EUR 9.645 billiún lena rabhthas ag súil ó Next Generation EU don clár InvestEU 
do 2021 a chúiteamh, agus dá bhrí sin is léir nach leor é; á áitiú go ndéanfaí an t-
ionú um beartais nua um infheistíocht straitéiseach Eorpach a ionchorprú sa chlár 
InvestEU lena n-áirítear deiseanna infheistíochta ríthábhachtach do bhonneagair 
iompair inbhuanaithe agus shábháilte, réitigh agus trealamh soghluaisteachta agus 
d’úsáid teicneolaíochtaí nuálacha, á rannchuidiú le comhtháthú eacnamaíoch, 
críochach agus sóisialta agus ag baint an leas is mó is féidir agus an breisluach is 
mó is féidir as tacaíocht maoiniúcháin AE; á athdhearbhú gur cheart go mbeadh an 
clár InvestEU ríthábhachtach chun tacú le hoibríochtaí lena gcuirtear turasóireacht 
nuálach, digiteach agus inbhuanaithe chun cinn;

3. [02 03 01] á athdhearbhú an ról ríthábhachtach atá ag an Saoráid um Chónascadh 
na hEorpa (SCE) chun forbairt ar ghréasán tras-Eorpach ardfheidhmíochta iompair 
(TEN-T) atá inbhuanaithe, sábháilte, ilmhódach, idir-inoibritheach agus idirnasctha 
a chothú i réimsí iompair, fuinnimh agus bonneagair sheirbhísí digiteacha, chomh 
maith le spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach, soghluaisteacht 
chliste agus inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear méadú ar iompar lastas 
iarnróid agus uiscebhealaí intíre; á mheas nach féidir glacadh leis na laghduithe an-
mhór ar ghealltanais maidir le brainsí Fuinnimh agus Digiteacha SCE agus laghdú 
domhanda bhuiséad SCE i gcomparáid leis an togra tosaigh ó Pharlaimint na 
hEorpa; 

á mheas go bhfuil sé do-ghlactha amach is amach, tar éis Chomhairle Eorpach mhí 
Iúil, go mbeidh na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas do SCE Iompair 2021-
2027 níos lú ná na cinn i CAI 2014-2020 fiú, agus go bhforáiltear ciorrú EUR 227.3 
milliún sa seasamh ón gComhairle i gcomparáid le dréachtbhuiséad 2021, nach 
mbeadh leordhóthanach ar chor ar bith i bhfianaise riachtanais na hearnála; á 
iarraidh, dá bhrí sin, buiséad SCE atá i gcomhréir le seasamh Pharlaimint na hEorpa 
ar CAI1; á mheabhrú gur cheart go gcuirfear san áireamh i bpleanáil 
ghearrthéarmach, mheántéarmach agus fhadtéarmach maidir le caiteachas de chuid 
SCE cur chuige atá dírithe ar thorthaí agus breisluach AE a lorg lena n-áirítear trí 
shineirgí idir earnálacha amhail iompar, fuinneamh, turasóireacht agus digiteáil;

4. [02 03 01] á chur in iúl gurb oth léi go mór na conclúidí ón gComhairle arna 
gcomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit an 21 Iúil 2020 lena réamh-
leithdháiltear EUR 1,384 milliún ó imchlúdach ginearálta SCE chun mórnaisc 
iarnróid trasteorann idir tíortha comhtháthaithe atá ar iarraidh a chur i gcrích; á 
mheabhrú go bhfuil cistiú SCE bunaithe ar iomaíochas tionscadal do AE-27 agus 
nach bhfuil sé dírithe ar thíortha comhtháthaithe amháin, dá bhrí sin ní féidir cistí a 
réamh-leithdháileadh do thionscadal ar leith de chuid líon teoranta Ballstát; á 
iarraidh ar an bParlaimint a seasamh lena leithdháiltear méid iomlán SCE do AE-
27 a dheimhniú;

1 EUR 17,746 billiún don tréimhse 2021-2027 i bpraghsanna 2018 (EUR 2,542 billiún in 
aghaidh na bliana ar an meán).
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5. [02 10 01] ag tabhairt dá haire an méadú beag ar bhuiséad 2021 Ghníomhaireacht 
Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA), ach á chur in iúl gurb oth 
léi go bhfuil an leithdháileadh atá beartaithe sa seasamh ón gComhairle níos ísle ná 
an méid atá sa dréacht-togra buiséadach; á athdhearbhú go bhfuil EASA aicmithe 
mar ghníomhaireacht le haghaidh “Infheistíochtaí Straitéiseacha Eorpacha”, a fuair 
príomhchúraimí suntasacha nua in 2018; á mheabhrú go gcumasaíonn feidhmíocht 
láidir agus infheistíocht acmhainní EASA i gcomhthéacs an Chomhaontaithe Ghlais 
(e.g. Clár éicilipéid EASA) agus bainistiú géarchéime sláintíochta in 2020 a chur an 
Prótacal um Shábháilteacht Sláinte ar fáil i ndlúthchomhar le ECDC chun 
oibríochtaí aeir sábháilte a athbhunú laistigh de AE agus ar fud an domhain; 

á mheabhrú iarrachtaí EASA, eadhon a ghníomhaíochtaí ar théarnamh glas thionscal 
eitlíochta AE lena n-áirítear flíteanna na n-aerlínte a athnuachan le haerárthaí leis na 
ceanglais deimhniúcháin is airde maidir leis an gcomhshaol; á mheabhrú a 
thábhachtaí atá aeriompar agus a bhonneagair (e.g. aerfoirt) chun idir-inoibritheacht 
le modhanna eile taistil a áirithiú, go háirithe le hiarnród agus a bhreisluach maidir 
le nascacht, le naisc chianaistir agus seirbhísí chuig réigiúin agus críocha 
fhorimeallacha agus oileáin; á iarraidh, dá bhrí sin, méadú 16,45 % ar bhuiséad 2021 
na gníomhaireachta i gcomparáid le 2020 agus go ndéanfar na méaduithe ina dhiaidh 
sin a dheimhniú sa chéad CAI eile ionas go mbeidh EASA níos láidre, d’fhonn an 
tionscnamh Aerspás Eorpach Aonair a chur ar aghaidh de réir a chéile, i measc nithe 
eile;

6. [02 10 02] ag tabhairt dá haire le sásamh an méadú suntasach ar bhuiséad 2021 na 
Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA); á iarraidh go ndéanfar 
na méaduithe ina dhiaidh sin a dheimhniú sa chéad CAI eile chun EMSA a neartú;

7. [02 10 03] á chur in iúl gurb oth léi an laghdú ar bhuiséad 2021 Ghníomhaireacht 
Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA), a bhfuil ról ríthábhachtach aici chun aistriú 
marthanach ón mbóthar go dtí an t-iarnród a bhaint amach agus chun dul chun cinn 
a dhéanamh maidir le Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a bhunú; ag tabhairt dá 
haire gur trua é an laghdú sin go háirithe toisc gur Bliain Eorpach na nIarnród é 
2021; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfar buiséad ERA a choinneáil ar a laghad ag 
leibhéal 2020, EUR 27.44 milliún, agus go ndéanfar an méadú ar an gcéatadán atá 
beartaithe sa dréachtbhuiséad do na blianta ina dhiaidh sin a chur i bhfeidhm thar an 
teorainn sin; á chur in iúl gur geal léi go bhfuil tairiscint curtha isteach ag an 
gCoimisiún le haghaidh scéime píolótaí maidir le hathbheochan traenacha 
trasteorann oíche; ag spreagadh an Choimisiúin chun athbheochan traenacha oíche 
compórdacha Eorpacha a chur chun cinn tuilleadh mar mhalairt inbhuanaithe a 
d’fhéadfadh a bheith ann ar eitiltí gearr-achair agus ar thaisteal fad-achair de 
ghluaisteán;

8. [05 05 03] á chur in iúl gurb oth léi an laghdú géar ar ranníocaíocht an Chiste 
Comhtháthaithe le SCE i réimse an iompair (18,9 % níos lú do leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas); á iarraidh go ndéanfar an ranníocaíocht a athbhunú ag an 
leibhéal a bhí aici in 2020 chun ról ríthábhachtach bheartas iompair an Aontais a 
léiriú agus go bhfuil ról ag infheistíocht chun comhtháthú críochach, sóisialta agus 
eacnamaíoch a chur chun cinn agus a fheabhsú san Aontas; á mheas gur gá do 
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thionscadail iompair a mhaoinítear le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(EFRE) agus leis an gCiste Comhtháthaithe (CC) tús áite a thabhairt do 
chroíghréasáin nó ghréasáin chuimsitheacha TEN-T a fhorbairt agus a chur i gcrích;

9. [09 03 01] á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá an infheistíocht is gá don 
earnáil iompair faoin gCiste um Aistriú Cóir chun aistriú cothrom, cuimsitheach 
agus inghlactha go sóisialta i dtreo aeráidneodracht a áirithiú, nach bhfágfar aon 
duine ar lár ann; á chur i bhfáth an gá le tacú le huas-sciliú agus athsciliú oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist san earnáil iompair, infheistíocht tháirgiúil agus 
inbhuanaithe in FBManna, agus infheistíocht i shoghluaisteacht chliste agus 
inbhuanaithe, chomh maith le bonneagar iompair atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol; mar sin féin; á chur in iúl gurb oth léi go mór na ciorruithe atá molta 
ar CAI agus Next Generation EU don Chiste um Aistriú Cóir a ghlac an 
Chomhairle le déanaí, a d’fhéafadh tionchar a bheith aige ar bhuiséad 2021;

10. [13 04 01] á chur in iúl gurb oth léi go mór go bhforáiltear sa togra ón gCoimisiún 
nua do CAI go mbeidh laghdú 75% ar ghealltanais do shoghluaisteacht mhíleata 
faoin gcolún iompair, a bhfuil sé mar aidhm aige codanna de ghréasáin TEN-T a 
oiriúnú le haghaidh dé-úsáid an bhonneagair iompair chun soghluaisteacht 
shibhialta agus mhíleata a fheabhsú; mar gheall ar an laghdú sin, ní bheidh i gceist 
le cuspóir bheartas nua an Aontais, de facto, ach gníomhaíochtaí siombálacha 
amháin; á iarraidh an leibhéal tosaigh a athbhunú agus go ndéanfar leibhéal na 
ngealltanas le haghaidh 2021 a shocrú dá réir sin;

11. [nua] á chur in iúl gurb oth léi neamhthoil an Choimisiúin leithdháileadh sonrach 
agus clár sonrach le haghaidh turasóireacht inbhuanaithe a chruthú ar an leibhéal 
Eorpach, lena n-áirítear leithdháileadh bhuiséad EUR 300 milliún, mar a d’iarr 
Parlaimint na hEorpa arís is arís eile agus go rialta; á athdhearbhú an gá le líne 
bhuiséid nua a chruthú chun earnáil a thabhairt san áireamh a bhfuil naisc láidre aici 
leis an iompar, atá buailte go mór ag géarchéim COVID-19 agus atá an-tábhachtach 
do gheilleagar, iomaíochas, fostaíocht agus forbairt shóisialta AE;

12. á athdhearbhú a thábhachtaí atá córas acmhainní dílse níos simplí agus níos 
éifeachtaí atá in ann laghdú suntasach a dhéanamh ar chion na ranníocaíocht 
bunaithe ar OIN agus chun cistiú leordhóthanach agus dírithe ar thorthaí a ráthú 
maidir le cistiú chaiteachas an Aontais;

13. á athdhearbhú an ról tábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag comhpháirtíochtaí 
Eorpacha chun feabhas a chur ar fheidhmiú agus sábháilteacht na hearnála iompair 
agus chun laghdú a chothú ar astaíochtaí iompair bunaithe ar dul chun cinn agus 
rialacha teicneolaíochta; á chur i bhfios go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag 
cláir mhaoiniúcháin AE amhail Fís Eorpach chun comhpháirtíochtaí le tíortha AE, 
an earnáil phríobháideach, fondúireachtaí agus geallsealbhóirí eile a chur chun cinn; 
á iarraidh go bhfaigheadh na tionscnaimh sin - mar shampla, comhpháirtíocht 
Eorpach a chruthú don earnáil mhuirí - cistiú leordhóthanach chun rannchuidiú leis 
na cuspóirí sin; á chur in iúl gurb oth léi go mór, áfach, na ciorruithe atá molta ar 
CAI agus Next Generation EU don chlár taighde Fís Eorpach a ghlac an Chomhairle 
le déanaí, a d’fhéafadh tionchar a bheith acu ar bhuiséad 2021;
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14. á mheabhrú go bhfuil infheistíocht phoiblí i mbonneagar íogair go háirithe do 
chalaois; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá próiseas tairisceana trédhearcach agus 
iomaíoch a ráthú do thionscadail bhonneagair iompair ar mhórscála arna maoiniú 
ag AE; 

15. á chur i bhfios go láidir go gcuireann droch-chaighdeán iompair le tearcinfheistíocht 
dhian, éagothromaíocht réigiúnach agus bearna cuimsithe a bhfuil drochthionchar 
acu ar thimpeallacht an ghnó agus a chuireann iarrachtaí comhtháthaithe i gcontúirt; 
á áitiú, dá bhrí sin, go bhfuil gá le hinfheistíocht go háirithe i limistéir ina bhfuil 
bonneagar iompair i ndálaí forbhásacha; á thabhairt chun suntais gur cúis le 
tearcfhorbairt bonneagair é drochacmhainneacht institiúideach áitiúil go minic agus 
dá bhrí sin gur cheart d’infheistíocht a bheith in éineacht le cúnamh teicniúil 
substaintiúil agus maoirseacht AE;

16. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, easpa acmhainní chun borradh a chur 
faoi iarrachtaí chun an gréasán cuimsitheach a chur i gcrích, a bhfuil luach 
socheacnamaíoch bunúsach aige go háirithe do limistéir fhorimeallacha ina bhfuil 
feabhas ar shoghluaisteacht ceann de na gnéithe is mó chun dídhaonrú agus meath 
eacnamaíoch a sheachaint;

17. á chur i bhfáth an gá le heagrú réasúnaithe a dhéanamh ar úsáid achmainní a 
leithdháiltear chun borradh a chur faoi na hearnálacha iompair agus turasóireachta 
agus iad a fhorbairt, chomh maith leis an ngá le laghdú suntasach ar mhaorlathas a 
chur chun cinn chun amanna agus costais cur chun feidhme a laghdú do ghréasán 
bonneagair Eorpach atá fós gan críochnú.
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