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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil gá, i réimse an iompair, le hinfheistíocht os cionn EUR 700 billiún don 
Ghréasán Tras-Eorpach Iompair amháin idir seo agus 2030 agus go bhfuil gá le 
hinfheistíochtaí breise chun straitéisí nuálacha, bonneagar luchtaithe agus breoslaí 
malartacha a imlonnú; 

1. á aithint na gníomhaíochtaí a rinneadh in earnáil an iompair chun astaíochtaí sonracha a 
laghdú agus á chur i bhfáth an gá atá le tacaíocht a neartú don taighde agus don nuálaíocht 
i réitigh shoghluaisteachta atá saor ó astaíochtaí; 

2. á chur i bhfáth go bhfuil an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) ina 
príomhchumasóir chun an Comhaontú Glas a bhaint amach, lena soláthraítear suas le 80 
% dá cistiú don iompar chun cuspóirí aeráide a chomhlíonadh; ag áitiú go mbeadh SCE 
láidir ann agus ag tabhairt rabhaidh nár cheart go mbeadh maoiniú an Phlean 
Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe (PIEI) ina chúis le hath-leithdháileadh airgeadais a 
mbeadh tionchar diúltach aige ar SCE;

3. á chur i bhfios go bhfuil infheistíocht ar mhórscála de dhíth ar thionscadail iompair agus 
dá bhrí sin, chun infheisteoirí a mhealladh, go bhfuil deimhneacht dhlíthiúil agus 
spriocanna cobhsaí ríthábhachtach; á chur i bhfáth  nár cheart na hinfheistíochtaí a 
rinneadh go dtí seo a chur i mbaol trí choinníollacha cistiúcháin a athrú agus ag dréim leis 
go soláthrófar le PIEI creat tacaíochta d’infheistíochtaí atá réadúil agus a sheasfaidh i 
bhfad na haimsire; 

4. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach, chun infheistíocht leordhóthanach i 
mbonneagar inbhuanaithe iompair a áirithiú, go ndéanfar gach ciste ábhartha AE (SCE, 
InvestEU, Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, etc.) agus iasachtaí ón 
mBanc Eorpach Infheistíochta a chur in oiriúint do riachtanais shonracha na hearnála agus 
go ngabhfaidh na Ballstáit orthu féin an cistiú cuí a chur ar fáil; 

5. á mheas go bhfuil roinnt uirlisí ar fáil cheana féin ag AE agus ag na Ballstáit chun a 
áirithiú go gcuireann earnáil an iompair leis an dícharbónú; á chreidiúint go láidir ina leith 
sin gur cheart do na Ballstáit ioncam ó chánacha nó táillí agus ó Chóras Trádála 
Astaíochtaí AE a bhaineann le hiompar a chur ar leataobh chun infheistíocht a chothú in 
inbhuanaitheacht na modhanna iompair ábhartha; 

6. á iarraidh ar an gCoimisiún borradh a chur faoin úsáid a bhaintear as InvestEU le 
haghaidh iompair agus turasóireachta.


