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MOLTAÍ

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

1. á thabhairt chun suntais gur gá leanúint d’infheistíochtaí beartais chomhtháthaithe a 
spriocdhíriú ar na trí chatagóir atá ann – réigiúin bheagfhorbartha, réigiúin trasdula agus 
réigiúin níos forbartha – agus gur gá straitéisí comhshaoil a oiriúnú agus iad a fhí leis an 
spriocdhíriú ábhartha, i gcomhréir leis an trí chatagóir thuasluaite, agus le haird ar leith 
ar bearta maolaithe do réigiúin ag a bhfuil earnálacha eacnamaíocha atá dian ar charbón;

2. á chur i bhfios go láidir nach mór go bhfreagródh cistí comhtháthaithe, thar aon nó eile, 
le riachtanais na réigiún spriocdhírithe agus rannchuidiú chomh maith leis sin le folláine 
na saoránach/bpobal a bhfuil cónaí orthu sna réigiúin sin agus feabhas a chur ar a 
gcaighdeáin mhaireachtála;

3. á mheabhrú di go gcaithfidh an modh leithdháilte do na cistí leanúint de bheith bunaithe 
den chuid is mó ar OTI per capita agus gur cheart na critéir nua a bheith srianta do 
leibhéil ísle oideachais, do ghníomhaíocht agus don aistriú um athrú aeráide, le béim ar 
leith ar an dífhostaíocht, go háirithe i bhfianaise iarmhairtí eacnamaíocha, sóisialta agus 
fostaíochta phaindéim COVID-19;

4. á thabhairt chun suntais go gcabhróidh díonadh ar an athrú aeráide i ndáil le bonneagar 
le feabhas a chur ar athléimneacht bhonneagair  i gcoinne thionchar an athraithe aeráide 
agus leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa i rith shaolré an bhonneagair a laghdú; ag 
tabhairt dá haire go bhféadfaidh bonneagar iompair dea-thionchar a imirt ar 
idirghníomhaíochtaí trasteorann mar aon le forbairt réigiúnach, uirbeach agus áitiúil; á 
mheabhrú di gurb é an aidhm ná réimsí a shainaithint a bhféadfadh tairbhí méadaithe 
teacht as feabhsuithe bonneagair sna réimsí sin;

5. á iarraidh go gcuirfear réitigh bonneagar glas chun feidhme agus ag tabhairt dá haire go 
bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo i dtimpeallachtaí uirbeacha, timpeallachtaí a bhfuil 
thart ar 70 % de dhaonra AE ina gcónaí iontu; á chur i bhfios go láidir i gcás cathracha, 
go soláthraíonn gnéithe den bhonneagar glas amhail ballaí agus díonta glasa, 
coillearnacha uirbeacha, gairdíní agus cuibhrinn tairbhí a bhaineann leis an tsláinte 
amhail aer glan, cáilíocht uisce níos fearr agus fuaimdhíonadh. 


