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MOLTAÍ

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

A. de bhrí gurb iad micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) sna 
hearnálacha iompair agus turasóireachta ceann de na grúpaí is mó atá thíos le ráig 
COVID-19, mar gheall ar na srianta soghluaisteachta a cuireadh chun feidhme;

B. de bhrí go bhfuil baol ann, le linn ráig COVID-19, go bhféadfadh an neamhionannas 
idir na Ballstáit maidir le cumas freagartha le haghaidh tacaíochta do FBManna na 
neamhionannais ó thaobh iomaíochta de ar an margadh aonair idir FBManna, a bhfuil 
bunús náisiúnta éagsúil acu, a dhéanamh níos measa;

C. de bhrí go bhfuil éifeacht thromchúiseach ar go leor FBManna san earnáil iompair, ar 
nós tacsaithe, agus san earnáil turasóireachta mar gheall ar an iomaíocht éagórach atá 
déanta ag fiontair ilnáisiúnta, ardáin dhigiteacha mar a thugtar orthu, ar éirigh leo dul 
timpeall ar oibleagáidí dlíthiúla a bhfuil tionchar acu ar ghnóthais eile, rud a chuireann 
leis an dumpáil shóisialta, dírialáil caidrimh fostaíochta agus féimheacht go leor 
gnóthas;

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil an tábhacht a bhaineann le FBManna a fheidhmíonn san 
earnáil iompair don gheilleagar agus corparáidí léirithe trí COVID-19, toisc go bhfuil 
leanúnachas iompair lastais ríthábhachtach chun feidhmiú slabhraí soláthair cineálacha 
éagsúla earraí a áirithiú, chomh maith le hiompar oibrithe earnálacha riachtanacha; á 
chur i bhfios go láidir go bhfuil deacrachtaí nach bhfacthas riamh cheana roimh 
FBManna san earnáil turasóireachta, agus go bhfuil siad ag tabhairt aghaidh ar 
ghéarchéim thromchúiseach leachtachta; á chur i bhfios a thábhachtaí atá idirghabháil 
na mBallstát chun tacú le sócmhainneacht FBManna atá i gcruachás, toisc gur gá do 
thacaíocht den chineál sin poist fostaithe a choinneáil, tuarastail a chosaint agus cearta 
oibrithe a urramú; á chur i bhfios go láidir gur gá tacaíocht atá dírithe ar FBManna sna 
hearnálacha sin a neartú ar leibhéal AE, lena ndéanfaí na neamhionnnais ollmhóra mar 
gheall ar thacaíochtaí náisiúnta difriúla a chothromú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
faireachán a dhéanamh ar éabhlóid na staide agus meastóireacht a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht go mbeadh tacaíochtaí éigeandála treisithe ann, maidir leis na huirlisí a 
fógraíodh cheana, lena n-áirítear acmhainní airgid agus fuascailt caipitil, go dtí go 
bhfillfear ar ais go gnáthshreabhadh turasóireachta agus iompair;

2. á chreidiúint gur gá do chuspóirí an “Straitéis FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus 
dhigiteach” a bheith go hiomlán i gcomhréir le leibhéal na n-acmhainní atá ar curtha ar 
fáil do na Ballstáit, go háirithe ó thaobh airgeadais de, chun próisis athraithe na 
FBManna faoi seach a chur chun cinn maidir le hinbhuanaitheacht agus digitú, lena 
dtugtar tábhacht ar leith do na tíortha agus na réigiúin is lú forbairt, maidir leis an 
mbeartas comhtháthaithe; á chur i bhfios go láidir nach féidir le cuspóirí den chineál sin 
a bheith ag teacht salach ar a chéile, ach a mhalairt, gur gá dóibh a bheith in éineacht le 
coimirce fhostaíochta le cearta agus feabhas a chur ar dhálaí oibre in earnálacha 
éagsúla;

3. ag aithint go bhfuil rogha ag Stáit agus cathracha éagsúla gníomhaíocht ar ardáin 
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dhigiteacha, mar a thugtar orthu, a chosc nó a rialáil go dian; ag tacú leis an ngá le 
rialáil phráinneach, níos leithne, ar na hardáin sin, d’fhonn iomaíocht éagórach a 
sheachaint agus chun urraim ar chearta oibrithe agus sábháilteacht úsáideoirí a áirithiú; 
ag tacú, ag an am céanna, leis an ngá le tacaíochtaí sonracha chun an earnáil tacsaí a 
nuachóiriú.


