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MOLTAÍ

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

1. á chur in iúl gur geal léi Páipéar Bán an Choimisiúin Eorpaigh ar IS agus ag tacú le 
huaillmhian AE a bheith ar cheann de na ceannairí domhanda IS agus comhar le 
gníomhaithe atá ar an aon intinn á neartú;

2. á chur i bhfios go láidir gur cheart do AE gníomhú chun noirm dhomhanda IS a bhunú i 
réimsí na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit, le straitéis éifeachtach 
dírithe ar a thionchar a neartú  maidir le caighdeáin dhomhanda; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus na Ballstáit comhar níos leithne laistigh de NA, ECFE, G7, G20 agus 
fóraim idirnáisiúnta eile a mholadh chun cur chuige AE maidir le IS a chur chun cinn, 
lena leagfar béim ar na cearta bunúsacha, ar na saoirsí agus ar na luachanna a 
chumhdaítear i gConarthaí AE, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
agus i ndlí idirnáisiúnta um chearta an duine;

3. á chreidiúint go bhfuil athrú tagtha ar IS agus gur chuir IS le forbairt na hearnála 
iompair trí uathoibriú a mhéadú agus trí thuilleadh comhtháthaithe agus trí nascacht na 
gcóras iompair; á chur i bhfios go láidir go bhfuil éagsúlachtaí idir na modhanna 
iompair ó thaobh uathoibriú agus comhtháthú IS de;

4. á mheabhrú go mbaineann tairbhí leis an gCóras Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid 
(ERTMS), córas uathchosanta traenacha leanúnach lena ndéantar ionadú ar chórais  
náisiúnta atá neamh-chomhoiriúnach, ó thaobh na hiontaofachta, na hacmhainne, na 
gcostas, na sábhailteachta, an luais agus na cothabhála de; ag tacú lena imlonnú iomlán 
agus a bhunaíocht leanúnach mar chóras uathchosanta traenacha (ATP) domhanda;

5. ag tacú le forbairt agus caighdeánú idirnáisiúnta uathoibriú na n-oibríochtaí traenacha; 
ag spreagadh leithdháileadh sealanna uathoibrithe a fhorbairt i modhanna iompair 
éagsúla agus in úsáid IS i lóistíocht agus i réimsí eile iompair;

6. á chur in iúl gur geal léi obair an tionscadail Taighde um Bainistíocht Aerthráchta 
maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SESAR) i réimse na gcóras aerárthaí gan 
foireann agus na gcóras  bainistíochta aerthráchta, sibhialta agus míleata araon; á chur i 
bhfáth gur sine qua non iad idir-inoibritheacht agus comhchuibhiú domhanda do chóras 
bainistíochta aerthráchta domhanda atá sábháilte, feidhmeach agus slán; ag spreagadh 
an Choimisiúin agus na mBallstát SESAR a chur chun cinn go hidirnáisiúnta agus 
rannchuidiú le hobair na heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail ICAO nó IATA ina leith sin;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit páirt a ghlacadh i ngníomhachtaí agus i 
bpléití rialála idirnáisiúnta ar fheithiclí uathrialaitheacha, go háirithe i réimse na 
sábháilteachta, agus comhar i measc rialálaithe agus monaróirí feithiclí ábhartha 
d’imlonnú feithiclí uathrialaitheacha i dtrácht ar bhóithre in AE á áirithiú; á iarraidh ar 
shonraí ionchuir geografacha caighdeánaithe agus á chur i bhfáth an gá le cruinneas na 
sonraí sin;
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8. á mheabhrú gurbh ann do na pléití reatha cuimsitheacha san Eagraíocht Mhuirí 
Idirnáisiúnta maidir le teicneolaíochtaí nua agus atá ag teacht chun cinn, amhail longa 
uathrialaitheacha, sa chreat rialála, a chomhtháthú;

9. á chur i bhfáth conas gur féidir le córais iompair chliste brú tráchta a mhaolú agus 
rannchuidiú le réitigh éifeachtúlachta agus shoghluaiseachta a fheabhsú; ag tarraint aird 
ar nochtadh méadaithe na gcóras iompair traidisiúnta do chibearbhagairtí;

10. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí córais IS a thabhairt isteach san earnáil 
phoiblí agus go dtacóidh sí le tuilleadh pléití ar imlonnú IS in iompar; á iarraidh ar 
an gCoimisiún go ndéanfaí meastóireacht ar an earnáil iompair agus liosta neamh-
uileghabhálach do ranna ardriosca a thiomsú i gcomhthéacs córais IS a chur in ionad 
cinntí poiblí sa réimse seo;

11. á chur i bhfios go láidir gur cheart do Chiste Eorpach Cosanta agus do Bhuanchomhar 
Struchtúrtha idir na Ballstáit agus na tionscail cosanta Eorpacha a spreagadh chun 
cumais cosanta Eorpacha nua i réimse IS a fhorbairt agus cinnteacht soláthair a áirithiú, 
agus breithnithe eiticiúla á gcur san áireamh; á mheabhrú, thairis sin, go ndéanfaidh an 
chéad Saoráid um Chónascadh na hEorpa eile, a spreagann bonneagar cliste freisin, 
foráil maidir le ciste d’fhorbairt an bhonneagair iompair dé-úsáide sibhialtaigh/mhíleata 
d’fhonn soghluaiseacht mhíleata laistigh den Aontais a fheabhsú.


