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MOLTAÍ

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 fadhb an ghanntanais táirgí íocshláinte sna Ballstáit ag dul in olcas de 
dheasca easpa acmhainneachta táirgeachta san Aontas agus athshocrú ár dtionscal san 
earnáil go margaí eile i dtríú tíortha;

B. de bhrí go bhfuil iompar agus bainistiú lóistíochta ríthábhachtach chun táirgí 
íocshláinte, cógaisíochta, trealamh leighis, trealamh cosanta pearsanta agus soláthairtí 
eile leighis agus amhábhair a sholáthar, go háirithe toisc gur mó castacht a bhaineann 
leis an slabhra iompair i gcónaí;

C. de bhrí gur cheart ardchaighdeáin sábháilteachta a ráthú agus de bhrí gur cheart, le 
rialáil chógaisíochta, cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht sholáthar na dtáirgí 
íocshláinte idir na Ballstáit a áirithiú;

1. á iarraidh ar na Ballstáit an comhar eatarthu a fheabhsú chun gur féidir feabhas a chur ar 
an slabhra dáilte trí bhíthin infheictheacht níos fearr agus faireachán éifeachtúil, go 
háirithe ar bhealaí trasteorann, agus chun conairí a bhunú ina mbeidh tosaíocht 
seachadta ag soláthairtí leighis;

2. á chur i bhfáth go mbeadh líonra lóistíochta níos éifeachtúla agus níos inbhuanaithe ann 
mar thoradh ar dhlús a chur le táirgeadh tionsclaíoch na mBallstát trí dhálaí fabhracha 
eacnamaíocha i gcomhthéacs beartais náisiúnta fhioscacha, agus go laghdófaí fad na 
mbealaí iompair san am céanna, rud a dhéanfadh astaíochtaí a laghdú, an tionchar ar an 
gcomhshaol a mhaolú, agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú; 

3. á iarraidh ar na Ballstáit pleananna straitéiseacha a ghlacadh chun an bonneagar atá acu 
cheana féin a uasghrádú chun gur féidir táirgí íocshláinte a sholáthar go héifeachtúil; á 
mheas nach mór scrogaill tráchta a bhaint, cur leis an idirmhódúlacht (agus an t-aistriú 
chuig iarnród a chothú san am céanna), na príomh-mhoil a mhaoiniú (calafoirt, aerfoirt 
agus ardáin idirmhódúla), agus feabhas a chur ar sheachadadh cineálacha éagsúla earraí, 
lena n-áirítear earraí contúirteacha, atá ríthábhachtach do tháirgeadh thionscal na 
gceimiceán agus an chógaisíochta;

4. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá córais TF chun malartú faisnéise a éascú idir 
na gníomhaithe éagsúla atá rannpháirteach i slabhra lóistíochta an iompair, lena n-
áirítear na húdaráis chustaim, d’fhonn dáileadh na dtáirgí íocshláinte sna Ballstáit a 
bharrfheabhsú agus amanna soláthair a phleanáil ar bhealach níos éifeachtúla;

5. ag tabhairt dá aire a thábhachtaí atá sé ardchaighdeáin sábháilteachta a ráthú don 
bhonneagar iompair agus d’fhostaithe araon, rud a fhágann gur féidir méideanna 
suntasacha a bhainistiú sa slabhra soláthair gan cur isteach ar an soláthar ná gan rioscaí 
don tsláinte a bheith ann; 

6. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé freastal ar riachtanais shonracha iompair ar an 
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leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach, go háirithe i limistéir thuaithe, 
shléibhtiúla agus oileánacha nach bhfuil fáil orthu go héasca agus a tharraingíonn 
costais seachadta níos airde; ag tabhairt dá aire go bhfuil uirlisí nua seachadta 
uathoibrithe, amhail ladrainn, ar fáil ar an margadh lena bhféadfaí cabhrú le hoibreoirí 
le gur fusa a bheadh sé dóibh na limistéir sin a bhaint amach;

7. ag tabhairt dá aire gur léirigh ráig COVID-19 laigí an chórais táirgthe Eorpaigh, agus 
béim á leagan ar a thábhachtaí atá sé táirgí íocshláinte a sheachadadh go tapa in 
imthosca práinneacha agus eisceachtúla a d’fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo.


