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MOLADH

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 acmhainneacht mhór ag earnálacha an iompair, na turasóireachta agus 
na lóistíochta agus a slabhraí soláthair maidir le héifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú 
trí bharrfheabhsú na slabhraí lóistíochta agus luacha, lena n-áirítear trí réitigh 
dhigiteacha agus intleachta saorga a fhorbairt; de bhrí go ndéantar sciar méadaitheach 
de na hearraí arna n-iompar agus de na hearraí a úsáidtear in earnáil na turasóireachta a 
phacáistiú in ábhair aon úsáide;

B. de bhrí go bhfuil ról tábhachtach ag an ngeilleagar ciorclach maidir le spriocanna 
aeráide a bhaint amach, lena n-áirítear freisin maidir leis an tsoghluaisteacht; de bhrí go 
gciallaíonn geilleagar ciorcaid iata go gcoinnítear uasluach na n-amhábhar agus na 
dtáirgí ar fud an tslabhra; de bhrí gur baineadh de thátal as staidéar a rinneadh le 
déanaí1, mar sin féin, go bhfuil feidhm ag na socruithe soghluaisteachta atá ann faoi 
láthair maidir le hiompar ábhar seachas daoine, agus go bhfuil siad fós ag feidhmiú ar 
bhonn líneach in éagmais aon fhíorbheartais soghluaisteachta ciorclaí faoi láthair;

C. de bhrí gur cheart do phleananna téarnaimh agus athléimneachta tacú leis an aistriú 
chuig an ngeilleagar ciorclach, lena n-áirítear san iompar

D. de bhrí go bhfeabhsófar cáilíocht eispéireas na turasóireachta trí phrionsabail an 
gheilleagair chiorclaigh agus na héicidhearthóireachta a ionchorprú i dtáirgí agus 
seirbhísí turasóireachta, go laghdófar an tionchar a bheidh aici ar an gcomhshaol, agus 
go gcuirfear chun cinn rochtain do thomhaltóirí ar tháirgí nó seirbhísí atá inbhuanaithe 
nó a bhfuil éicidhearthóireacht déanta orthu;

E. de bhrí bhfuil bailiú sonraí cáilíochtúla fíorthábhachtach chun faireachán agus 
meastóireacht cheart a dhéanamh ar na beartais atá á saothrú;

F. de bhrí gur leag an Coimisiún amach ina Pháipéar Bán maidir le hIompar 2011 an 
uaillmhian astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) ón iompar a laghdú 60 % ar a laghad 
faoi 2050 i gcomparáid le leibhéil 1990, agus 20 % faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 
2008; de bhrí go raibh astaíochtaí ón iompar (lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta ach 
gan loingseoireacht idirnáisiúnta a áireamh) in 2017 28 % os cionn leibhéil 1990; de 
bhrí gur cheart don Choimisiún, tar éis na measúnuithe tionchair agus comhairliúcháin 
ghaolmhara leis na geallsealbhóirí ábhartha uile, na tionscnaimh is gá a dhéanamh chun 
GCTanna a laghdú i reachtaíocht earnáil iompair an Aontais ina hiomláine, ós rud é go 
bhfuil an earnáil ríthábhachtach chun uaillmhianta dícharbónaithe AE a bhaint amach; 
de bhrí go bhfuil níos mó ná leath d’astaíochtaí gás ceaptha teasa nasctha le heastóscadh 
agus úsáid amhábhar, agus de bhrí go dtugann laghdú ar úsáid amhábhar príomhúil agus 
ar úsáid tráchtearraí agus breis athchúrsála deis ár rathúnas a chosaint agus ár 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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ngeilleagar a chothú;

1. á chur in iúl gur geal léi Plean Gníomhaíochta an Choimisiúin don Gheilleagar 
Ciorclach. á thabhairt chun suntais o bhféadfaí lorg carbóin agus lorg acmhainní na n-
earraí mar gheall ar shoghluaisteacht agus iompar a laghdú trí chur chuige an 
gheilleagair chiorclaigh, lena gcuirfí chun cinn, go háirithe, barrfheabhsú agus 
caighdeánú chun rátaí áitíochta feithiclí a mhéadú, chomh maith le próisis lóistíochta a 
bhainistítear ar bhealach éifeachtúil inbhuanaithe a chur ar bun an athuair; á thabhairt 
chun suntais go gcuirtear deiseanna iontacha ar fáil leis an ngeilleagar ciorclach 
d’earnáil na soghluaisteachta, amhail tionscnaimh an gheilleagair chomhoibríoch, 
feithiclí astaíochtaí nialasacha nó feithiclí astaíochtaí ísle, agus athúsáid 
comhpháirteanna; á chur i bhfáth go bhfuil an t-iompar ilmhódach tábhachtach don 
gheilleagar ciorclach, agus béim á leagan orthu siúd a bhaineann leas as na hacmhainní 
is lú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún díriú níos mó ar earnáil an iompair ina dtionscnaimh maidir 
leis an ngeilleagar ciorclach, agus dlús a chur leis na hiarrachtaí astaíochtaí gás ceaptha 
teasa ón iompar a laghdú á chur i bhfáth go bhfuil gá le fás OTI a dhíchúpláil ó mhéadú 
ar astaíochtaí iompair agus ar thomhaltas acmhainní, mar a bhí beartaithe ag an 
gCoimisiún ina Pháipéar Bán ó 2001 maidir le beartas iompair Eorpach, trí aistriú ó 
iompar de bhóthar go hiompar d’iarnród, d’uisce agus go hiompar paisinéirí poiblí, agus 
i dteannta meascán de roghanna ciorclacha amhail carranna a roinnt, carranna a 
chomhthiomsú agus laghduithe ar achair taistil; ag tnúth le spéis ar leith leis an straitéis 
chuimsitheach Eorpach um shoghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste a fógraíodh;

3. ag cur i bhfáth go bhfuil gá le héicidhearthóireacht i dtáirgí iompair a chur chun cinn, 
agus feidhmíocht chomhshaoil na seirbhísí iompair a fheabhsú; á chur i bhfáth gur 
cheart straitéis Eorpach a fhorbairt chun faireachán a chur chun cinn i dteicneolaíochtaí 
atá leabaithe in earraí agus i bhfeithiclí chun an fhaisnéis atá ar fáil a fheabhsú agus í a 
chur i bhfeidhm maidir le dearadh, réamhaisnéis saoil, síneadh timthrialla, 
éifeachtúlacht athchúrsála agus pleanáil timthriallta úsáide;

4. á iarraidh sciar na bhfuinneamh in-athnuaite sna modhanna éagsúla iompair, arbh 
ionann é agus 7.2 % d’fhuinneamh in 2017, a mhéadú go mór faoi bhun na sprice de 10 
% a leagtar síos do 2020 i dTreoir 2009/28/CE, arb é is aidhm dóibh ar a laghad an 
sprioc de 14 % a leagtar síos do 2030 i dTreoir (AE) 2018/2001 a bhaint amach; ag cur 
béim ar a thábhachtaí atá spriocleibhéil CO2 ar fud AE d’iompar paisinéirí agus lastais 
chun úsáid fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn tuilleadh; á iarraidh ar an gCoimisiún 
bearta breise a ghlacadh chun bogadh i dtreo meascán leictreachais carbóin níos ísle san 
Aontas, ós rud é go bhféadfadh na hastaíochtaí saolré ó fheithiclí ceallra-leictreacha 
(FIDInna) a luchtaítear i gcás hipitéiseach le leictreachas a ghintear go hiomlán ó 
chumhacht ghaoithe agus ó fhoinsí in-athnuaite eile a bheith i bhfad níos ísle ná na 
hastaíochtaí saolré atá ag feithicil innill dócháin inmheánaigh choibhéiseach (ICEV); á 
iarraidh ar an Aontas gníomhaíocht a dhéanamh chun feabhas a chur ar dhearadh 
feithiclí, as a dtiocfaidh éileamh níos ísle ar amhábhair, ídiú breosla agus astaíochtaí 
CO2; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le deiseanna nua fostaíochta a d’fhéadfadh a 
bheith ann a chruthú

5. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar na héifeachtaí a bhíonn ag breoslaí malartacha 
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bithbhunaithe, agus aird ar leith á tabhairt ar úsáid talún, chun cosc a chur ar tháirgeadh 
breoslaí malartacha a mbeadh barra bia thíos leis;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit costais sheachtracha an iompair a 
inmheánú, feasacht a mhúscailt i measc úsáideoirí iompair, réitigh iompair níos glaine a 
chur chun cinn trí scéimeanna deimhniúcháin GCT a bhunú, agus tomhaltóirí a chumasú 
roghanna iompair atá neamhdhíobhálach don aeráid a roghnú; ag tathant ar an Aontas 
bearta a dhéanamh chun slabhraí táirgeachta a laghdú ó thaobh iompair de; ag cur i 
bhfáth a thábhachtaí atá an nuálaíocht agus beartais fhioscacha, agus ag léiriú gur uirlis 
ríthábhachtach é an lipéadú Eorpach chun cabhrú le tomhaltóirí na seirbhísí is 
inbhuanaithe a aithint agus a roghnú; ag spreagann táirgeoirí go gníomhach a 
gcéannacht bhranda agus tionchar an mhargaidh a úsáid chun tomhaltas agus iompar 
inbhuanaithe agus ciorclach a chur chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún táscairí a 
fhorbairt chun gur féidir an geilleagar ciorclach san iompar a anailísiú agus a áirithiú;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún bealaí féideartha a chur i láthair do chonraitheoirí iompair 
agus d’oibreoirí córas áirithinte ar ríomhairí chun an fhaisnéis is fearr a sholáthar faoi 
astaíochtaí coibhéiseacha CO2, i gcomparáid le sonraí ar an nasc malartach traenach, 
loinge nó bus is fearr; á iarraidh ar an Aontas astaíochtaí GCT ón loingseoireacht a 
laghdú trí theicneolaíochtaí glana inbhuanaithe a chur chun cinn, amhail glacadh na 
teicneolaíochta seoil, agus bearta amhail galú mall agus barrfheabhsú luais; ag tathant ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú leis na modhanna iompair is éifeachtúla ó 
thaobh acmhainní de, agus dreasachtaí leordhóthanacha agus samhlacha praghsála a 
shainiú, lena n-áirítear trí dhreasachtaí cánach, agus CBL ar thicéid;

8. á mheabhrú go bhfuil earnáil an iompair in AE ag brath go mór fós ar ola, agus ar 
allmhairí, dá bhrí sin, ar mhaithe lena riachtanais fuinnimh; ag áitiú, mar sin, cé is moite 
de bhreoslaí malartacha a áireamh sa Straitéis Chuimsitheach Eorpach maidir le 
Soghluaisteacht Inbhuanaithe agus Cliste, gur cheart don Aontas feabhas a chur ar an 
reachtaíocht ábhartha maidir le breoslaí iompair malartacha inbhuanaithe agus 
inathnuaite bunaithe ar mheasúnú saolré agus an leas is fearr is féidir a bhaint as sineirgí 
ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach; ag spreagadh an Choimisiúin 
comhchuibhiú na mbeartas um spreagadh fioscach maidir le hídiú na gcineálacha 
breosla sin agus ceannach feithiclí a úsáideann iad a dhreasú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú, i gcás gach modh iompair, go ndearnadh gach breosla malartach 
– lena n-áirítear hidrigin, bithbhreoslaí inbhuanaithe agus ola chócaireachta a 
bhreithniú ag féachaint dá bhféidearthachtaí forbartha agus dá dtionchar ar an 
gcomhshaol;

9. ag spreagadh an Choimisiúin chun obair leantach a dhéanamh ar Threoir 2014/94/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le 
bonneagar breoslaí malartacha a úsáid trí chuspóirí níos uaillmhianaí a leagan síos agus 
an reachtaíocht ábhartha a athbhreithniú chun infhaighteacht bonneagair luchtaithe agus 
cothabhála d’fheithiclí leictreacha ar fud na hEorpa a áirithiú, agus tríd an Treoir sin a 
leathnú chuig gach modh iompair, chomh maith le maoiniú leordhóthanach ón Aontas 
agus acmhainní daonna leordhóthanacha a ráthú chun an bonneagar sin a sholáthar agus 
a chur chun feidhme go héifeachtúil; ag tabhairt dá haire gur cheart go gcuirfí san 
áireamh sa reachtaíocht seo riachtanais ar leith na n-oileán, na réigiún is forimeallaí, na 
réigiún forimeallach, agus na limistéar sléibhtiúil agus bánaithe;
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10. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún tús áite a thabhairt, sna pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta agus in ionstraimí maoiniúcháin éagsúla an Aontais, do 
thionscnaimh a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach agus le húsáid foinsí in-athnuaite 
san iompar, go háirithe trí bhonneagar iomchuí a sholáthar agus a úsáid go mear;

11. á iarraidh go gcruthófaí gréasán Eorpach comhleanúnach de chríochfoirt iompair 
chomhcheangailte agus de mhoil lóistíochta idirmhódúla a chruthú chun an geilleagar 
ciorclach a chur chun cinn tuilleadh;

12. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le rátaí áitíochta agus lódfhachtóirí a mhéadú; á 
thabhairt chun suntais gur féidir le seirbhísí comhroinnte soghluaisteachta dul chun 
tairbhe an gheilleagair chiorclaigh, agus na tionchair a bhíonn ag an iompar ar an 
gcomhshaol a laghdú; á thabhairt chun suntais go bhféadfadh níos lú feithiclí a bheith 
ann, ach feithiclí a úsáidtear níos déine, lena sábhálfaí acmhainní i dtáirgeadh, ar 
choinníoll go mbeidís mar chuid de straitéis iompair chiorclach agus ilmhódach níos 
leithne; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí córais chliste iompair a chur chun cinn, ar 
córais iad a chabhraíonn leis an idirmhódúlacht a chur chun cinn, lena n-áirítear don 
‘mhíle deireanach’, agus faisnéis chomhtháite a chur ar fáil d’úsáideoirí le haghaidh 
cinntí ceannaigh agus soláthair, agus aird ar leith á tabhairt ar shonraí maidir le 
tionscnamh táirgí agus seirbhísí, agus ar chostais oibriúcháin agus ar an ngaol atá acu le 
hastaíochtaí GCT arna sonrú de réir rogha;

13. á chreidiúint gur féidir úsáid feithiclí leictreacha níos lú, a bhfuil raon níos lú acu agus 
níos lú éilimh ar fhuinneamh, a bheith mar thoradh ar shoghluaisteacht chomhroinnte, 
rud a fhágann gur féidir ceallraí níos éadroime a tháirgtear le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa níos ísle a úsáid; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na seirbhísí agus 
na tionscnaimh soghluaisteachta comhroinnte is inbhuanaithe a chur chun cinn trí 
straitéis fhadtéarmach, mar shampla tríd an gcáin ar chlárú feithiclí a laghdú; ag cur 
béim ar na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le feithiclí comhroinnte a úsáid, 
agus riachtanais reatha na n-úsáideoirí á gcomhlíonadh ag an am céanna; á iarraidh go 
gcruthófaí ardáin ar líne le haghaidh iarrataí ar iompar a dhigitiú agus a chomhthiomsú; 
ag cur béim ar an ngá atá ann idirdhealú a dhéanamh idir soghluaisteacht chomhroinnte 
neamhghairmiúil agus seirbhísí iompair tráchtála i dtéarmaíocht AE, ionas go laghdófar 
na bacainní ar an tsoghluaisteacht chomhroinnte;

14. á chur i bhfáth go laghdaíonn seirbhísí soghluaisteachta comhroinnte brú tráchta agus 
go rannchuidíonn siad le fadhbanna dlúis iompair uirbigh a réiteach; ag tathant ar 
chathracha an tionscnamh a ghlacadh chun athmhachnamh a dhéanamh ar a gcórais 
iompair agus ar a sreafaí iompair; á iarraidh ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha 
rannpháirtíocht na sochaí sibhialta agus na bpríomhgheallsealbhóirí (amhail oibreoirí 
iompair, dáileoirí, fostaithe, lárionaid taighde agus imscrúdaithe, ollscoileanna) a chur 
san áireamh chun an aidhm sin a bhaint amach; á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
nuálaíocht agus le teicneolaíochtaí nua a fhorbairt in earnáil an iompair; ag cur béim ar 
a thábhachtaí atá sé eolas, luach agus poist a cruthaíodh tríd an nuálaíocht laistigh den 
Aontas a choinneáil; ag tathant tuilleadh taighde a dhéanamh ar úsáid feithiclí, agus 
úsáid á baint as sonraí ó shuirbhéanna náisiúnta taistil agus as tástálacha tréimhsiúla 
ródacmhainneachta, toisc go bhfuil fianaise láidir ann maidir le míleáiste bliantúil, 
cuspóir an turais agus míleáiste saoil, rud a chuireann bac ar éifeachtúlacht iomlán agus 
ar acmhainneacht coigilte carbóin;
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15. á chreidiúint gur cheart don Aontas Eorpach tacú le tionscnaimh chiorclacha, 
teicneolaíochtaí nuálacha agus samhlacha gnó ciorclacha a thairgeann seirbhísí 
inbhuanaithe – ar an leibhéal áitiúil go minic agus arna gcur chun feidhme ag 
micrifhiontair, fiontair shoghluaisteachta bheaga nó mheánmhéide nó comharchumainn 
– a bhfuil an-acmhainneacht acu maidir le nuálaíocht agus le seirbhísí inbhuanaithe 
spárála acmhainní go minic á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
comhlíonadh cheanglais an gheilleagair chiorclaigh a chur chun cinn maidir le rialáil 
agus soláthar lamháltas iompair phoiblí agus iompair phoiblí agus maidir lena 
bhflíteanna feithiclí, chomh maith le nósanna imeachta soláthair phoiblí do bhonneagar 
iompair; ag cur béim ar a thábhachtaí atá soláthar ciorclach i gcoitinne agus ar an 
gcineál eiseamláireach a d’fhéadfadh a bheith aige ar an leibhéal náisiúnta, ar an 
leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil; ag cur béim ar an éifeacht a d’fhéadfadh a 
bheith ag an mbeartas sin ar fheasacht úsáideoirí agus ar roghanna soghluaisteachta;

16. ag tabhairt dá haire gur féidir na tionchair ar an gcomhshaol, arb é eastóscadh agus 
próiseáil amhábhar d’fheithiclí is cúis leo, a laghdú trí shlabhraí soláthair gairide agus 
éifeachtúlacht ábhair, agus trí éicidhearthóireacht fheabhsaithe, trí shaolré seirbhíse 
feithiclí a mhéadú, trí dheisiúcháin, trí ullmhú le haghaidh athúsáide, trí aistriú chuig 
ábhair nach bhfuil chomh criticiúil sin, trí dheireadh a chur de réir a chéile le substaintí 
díobhálacha i dtrealamh feithiclí, agus trí athchúrsáil níos fearr; á thabhairt chun suntais 
go bhfuil céim an deartha ríthábhachtach don acmhainneacht athúsáide agus athchúrsála 
ina dhiaidh sin; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit faireachán docht a 
dhéanamh ar shaolré iomlán na bhfeithiclí, agus onnmhairiú feithiclí a bhfuil a ré caite 
agus onnmhairiú feithiclí athláimhe chuig tríú tíortha a theorannú d’fhonn cosc a chur ar 
amhábhair chriticiúla imeacht ó gheilleagar na hEorpa; ag tarraingt aird ar thionscadail 
inmholta chun dramhfheithiclí ó thríú tíortha a thabhairt ar ais chuig AE lena n-
athchúrsáil;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún, agus athbhreithniú á dhéanamh aige ar Threoir 2000/53/CE 
maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht bearta 
iomchuí a áireamh chun feabhas a chur ar chórais bailithe dramhaíola agus córas a 
chruthú chun cáilíocht agus iontaofacht táirgí ón ngeilleagar ciorclach a ráthú, agus a 
áirithiú go gcoimeádtar faisnéis faoi na hábhair agus na comhdhúile a d’fhéadfadh a 
bheith achrannach ar fud an tslabhra luacha trí mhodhanna teicneolaíocha;

18. ag tathant ar an gCoimisiún dliteanas an táirgeora, pasanna táirgí, amanna ráthaíochta 
níos faide a thabhairt isteach chomh maith leis an gceart feithiclí a dheisiú, go háirithe 
iad siúd a úsáideann teicneolaíochtaí nua; ag cur béim ar an bhfíoras go dtáirgtear cion 
suntasach (15-50 %) d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghluaisteán le linn a mhonaraithe; 
ag spreagadh iniúchadh a dhéanamh ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann do phróisis 
deisithe a bhaineann le meascán éifeachtúil scanta agus clódóireachta 3D; á iarraidh ar 
an gCoimisiún féachaint ar an tionchar a bheidh ag fás na dteicneolaíochtaí digiteacha 
agus na bhfeidhmchlár ar shaol seirbhíse na bhfeithiclí, agus trealamh digiteach agus 
bogearraí atá imithe i léig a thabhairt cothrom le dáta ar phraghas réasúnta;

19. á chur in iúl gur geal léi uaillmhian an Choimisiúin a cuireadh in iúl sa Phlean 
Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach dul chun cinn tapa a dhéanamh maidir le 
inbhuanaitheacht agus acmhainneacht chiorclach na gcadhnraí le haghaidh leictrea-
shoghluaisteachta, agus creat rialála a mholadh le haghaidh ceallraí in 2020 lena n-
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áiritheofar bainistiú ciorclach ar shreafaí ábhair agus an athúsáid is mó is féidir; á 
iarraidh ar an gCoimisiún deireadh a chur de réir a chéile le ceallraí neamh-in-
athluchtaithe a úsáidtear i gcórais iompair, i gcás ina bhfuil a mhalairt ann, agus sciar 
méadaitheach d’ábhar athchúrsáilte i gcadhnraí a shainiú, chomh maith le saolré níos 
faide, ar féidir leo suas le 50 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa a shábháil i dtáirgeadh; á 
chur i bhfios go láidir gur féidir le caighdeánú ar dhearadh ceallraí a bheith 
ríthábhachtach chun athúsáid agus athchúrsáil ceallraí amach anseo a chumasú, lena n-
áirítear córais atá bunaithe ar an margadh; á thabhairt chun suntais go bhféadfadh 
athúsáid chascáideach ceallraí a bheith ann i bhfeidhmchláir mhalartacha, amhail chun 
fuinneamh a stóráil agus a sholáthar; ag cur béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde ar na 
hiarratais sin: á iarraidh ar an gCoimisiún lorg carbóin tháirgeadh na gcadhnraí a chur 
san áireamh; á thabhairt chun suntais gur príomhfhachtóir a dhéanann difear d’ídiú 
fuinnimh FIDanna agus hibridí inluchtaithe (PHEVanna) an méid is féidir coscánú 
athghiniúnach a úsáid chun fuinneamh a aisghabháil, rud a fhágann gur réimse 
ríthábhachtach eile é don taighde; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur le forbairt 
caighdeán Eorpach maidir le hathluchtú;

20. ag cur béim ar ábharthacht na bpatrúin luchtaithe maidir le FBInna i dtaca le 
comhtháthú earnála agus feidhmíocht gás ceaptha teasa, ós rud é gur féidir le luchtú le 
linn amanna nuair a sháraíonn soláthar leictreachais inathnuaite an eangach a chobhsú, 
agus ar an gcaoi sin astaíochtaí GCT an mheascáin eangaí ina iomláine a laghdú, ach 
má luchtaítear a mhalairt le linn buaiceanna in úsáid fuinnimh eile sna tráthnóntaí, is 
féidir leis an mbuaicéileamh leictreachais a bheith níos measa; á iarraidh ar an 
gCoimisiún teicneolaíochtaí luchtaithe cliste a chur chun cinn, lena n-áirítear caighdeáin 
AE, lenar féidir uainiú an luchtaithe a rialú, rud a chuirfidh le cobhsaíocht na heangaí, le 
costais ísle fuinnimh agus le húsáid fuinnimh in-athnuaite; ag tabhairt dá haire go 
bhféadfadh úsáideoirí a bheith ina táirgeoirí is tomhaltóirí fuinnimh trí fhuinneamh a 
thabhairt isteach ina gcadhnraí feithiclí san eangach ar luaíocht airgeadais nó trí 
leictreachas féinghinte a úsáid ó ghrianphainéil chun a bhfeithicil a luchtú;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún srian a chur le honnmhairiú dramhaíola chuig tríú tíortha, 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán (CE) 1013/2006 maidir le loingsithe 
dramhaíola, mar a fógraíodh sa CEAP nua; á chur i bhfios go mbíonn drochthionchar ag 
onnmhairí dramhaíola ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte i dtíortha cinn scríbe, go 
mbíonn caillteanas ábhar luachmhar, go háirithe amhábhair agus comhdhúile, ina gcúis 
le drochthionchar ar chruthú post in AE, agus go méadaítear astaíochtaí saolré táirgí i 
ngeall ar an iompar breise sin; á iarraidh go n-athlonnófaí láithreáin athchúrsála chun 
smacht iomlán a fháil ar thimthriallta an gheilleagair chiorclaigh, agus béim á leagan ag 
an am céanna ar athchúrsáil agus athúsáid; á iarraidh, dá bhrí sin, go bhforbrófaí 
acmhainní chun dul i ngleic le honnmhairí neamhdhleathacha agus le calaois, go 
háirithe onnmhairiú dramhaíola faoi scáth feithiclí athláimhe. á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear chun feidhme an Treoir maidir le Saoráidí Glactha 
Calafoirt;

22. ag tathant ar an gCoimisiún chun pacáistíocht agus coimeádáin in-athúsáidte le 
haghaidh iompair a dhéanamh éigeantach, cé nár cheart an tuaslagán sin a úsáid le 
haghaidh bia nuair atá sé contrártha le rialacha sábháilteachta. á iarraidh ar an 
gCoimisiún measúnú tionchair a dhéanamh ar chomhchuibhiú scéimeanna aischuir 
taiscí le haghaidh gnáthphacáistiú tionsclaíoch; ag tathant ar na Ballstáit go mbeadh sé 
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éigeantach pacáistíocht thionsclaíoch chaighdeánach a thógáil ar ais chun críocha 
athúsáide agus athchúrsála chomh maith; á iarraidh go dtiocfaidh na bearta sin i 
bhfeidhm laistigh de thréimhse réasúnach ama;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún earnáil na turasóireachta a áireamh ina n-uaillmhianta do 
gheilleagar ciorclach, chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le nuálaíocht a chur chun 
cinn san earnáil, chomh maith lena hinbhuanaitheacht agus lena hathléimneacht; ag 
meabhrú Theachtaireacht 2010 ón gCoimisiún maidir le creat polaitiúil nua don 
turasóireacht san Eoraip, inar beartaíodh turasóireacht inbhuanaithe agus inar iarradh ar 
ghnólachtaí turasóireachta a n-úsáid uisce óil, astaíochtaí gás ceaptha teasa agus lorg an 
chomhshaoil a laghdú, fuinneamh glan a úsáid, agus ar bhonn ginearálta acmhainní 
nádúrtha a úsáid go freagrach; ag tathant ar an gCoimisiún tacú leis na Ballstáit 
reachtaíocht Eorpach maidir leis an gcomhshaol a chur chun feidhme agus spriocanna 
CEAP nua a chur chun feidhme ina straitéisí náisiúnta turasóireachta agus ina 
dtionscadail aonair; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart gnólachtaí turasóireachta a 
spreagadh agus a ghríosadh chun páirt a ghlacadh in Éicilipéad an Aontais Eorpaigh 
agus i Scéim an Aontais Eorpaigh um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil 
(EMAS). ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé cur i bhfeidhm na bprionsabal 
éicidhearthóireachta a dhreasú agus a spreagadh tuilleadh trí sheirbhísí nua 
turasóireachta, ó thaobh na n-earraí a úsáidtear chun iad a sholáthar agus ó thaobh na 
bpróiseas agus thioncar a soláthair ar an gcomhshaol;

24. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé bonneagar cuimsitheach ciorclach a 
fhorbairt, a spreagann gnólachtaí turasóireachta amhail óstáin fuinneamh inathnuaite a 
tháirgeadh agus a sholáthar; á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a fhorbairt chun úsáid 
uisce athchúrsáilte a fheabhsú; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé bonneagar láidir a 
bheith ann, go háirithe do FBManna, nach bhfuil na hacmhainní air7geadais ná 
eagrúcháin acu chun bonneagar den sórt sin a fhorbairt iad féin; ag spreagadh 
tionscnamh amhail líonra rotharbhealaí na hEorpa lena dtacaítear leis an eispéireas 
turasóireachta ar bhonn gníomhaíochtaí sláintiúla agus teagmháil leis an gcomhshaol a 
chur chun cinn: á iarraidh ar an gCoimisiún bunú líonraí turasóireachta atá fabhrach don 
bhithéagsúlacht agus ar scála beag a spreagadh, ar líonraí iad atá cuimsitheach, 
tairbhiúil do na pobail áitiúla, agus atá nasctha le hionaid forbartha turasóireachta 
críochacha, lena bhféadfar naisc a chothú idir gairmithe turasóireachta, táirgeoirí áitiúla, 
údaráis phoiblí, gnólachtaí áitiúla agus ceardaithe;

25. ag tabhairt dá haire go léiríonn staidéir éagsúla leibhéal díréireach ard de chur amú bia ó 
earnáil an fháilteachais, agus an ról nach mór d’earnáil na turasóireachta a bheith aige i 
mbeartais phoiblí i gcoinne cur amú bia ag spreagadh a gairmithe a lánpháirtiú chun 
feabhas a chur ar bhailiú sonraí maidir leis an tsaincheist sin agus maidir le feasacht a 
mhúscailt, bearta a scaipeadh agus a chur chun feidhme chun é a chosc; ag cur béim ar 
acmhainneacht na hearnála cruthú líonraí dlúthpháirtíochta a stiúradh lena ndéantar deis 
do dhlúthpháirtíocht agus do chur chun cinn an gheilleagair chiorclaigh as an riosca a 
bhaineann le cur amú bia; ag moladh scéimeanna oiliúna do chócairí chun cur amú bia a 
laghdú; á iarraidh go ndéanfaí dramhaíl bhia a athúsáid tuilleadh mar bheatha ainmhithe 
nó le haghaidh bithghás a tháirgeadh; ag creidiúint go bhfuil ardacmhainneacht ag 
FBManna in earnáil an bhia fáilteachais chun nuálaíochta agus chun réitigh chiorclacha 
nua a fhorbairt; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú leis na Ballstáit chun deireadh a chur 
le bacainní institiúideacha lena gcoisctear feidhmeanna ciorclacha bia, amhail rialacháin 
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i gcoinne barrachas bia a dháileadh ó earnáil na turasóireachta;

26. ag tabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé oiliúint nuálach agus tionscadail uas-
scilithe a shainiú agus a dhearadh maidir leis an ngeilleagar ciorclach d’oibrithe i ngach 
earnáil, lena n-áirítear an t-iompar, agus riachtanais na hearnála agus na scileanna is gá 
á gcur san áireamh ag cur béim ar a thábhachtaí atá comhordú idir an Coimisiún, na 
Ballstáit agus na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla chun spriocanna nua CEAP a bhaint 
amach, agus chun tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i bhfeachtais oideachais agus 
múscailte feasachta maidir leis na tairbhí agus na buntáistí a bhaineann le 
gníomhaíochtaí an gheilleagair chiorclaigh san iompar; á iarraidh go ndéanfaí dea-
chleachtais agus tionscadail a mhalartú ar gach leibhéal;
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