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MOLTAÍ

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

1. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
(SEGS) a áirithiú go ndéanfar an Straitéis Nascachta idir an tAontas agus an Áise a chur 
chun feidhme go cuí trí shásra polaitiúil rialachais éifeachtach a sholáthar lena 
bhféadfadh an tAontas a bheith ina cheannródaí maidir le rialacha nascachta iompair a 
leagan síos, agus prionsabail an Aontais amhail an trédhearcacht, an dea-rialachas agus 
an inbhuanaitheacht á gcur chun cinn ag an am céanna;

2. ag cur in iúl gur díol sásaimh di leathnú leanúnach Ghréasán Tras-Eorpach Iompair 
(TEN-T) an Aontais sna Balcáin Thiar agus i dtíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, agus 
á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur le próiseas athbhreithnithe TEN-T agus a ghné 
sheachtrach agus tionscnamh iompair cuimsitheach a chur ar bun chun TEN-T a 
nascadh le gréasáin straitéiseacha san Áise; 

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair maidir le 
comhaontuithe aeriompair cuimsitheacha le tíortha comhpháirtíochta san Áise; á 
iarraidh go dtabharfar, go háirithe, an comhaontú idir AE agus Comhlachas Náisiúin na 
hÁise Thoir Theas (ASEAN) i gcrích go pras, a mheastar go ndéanfaidh sé níos mó ná 
billiún saoránach a nascadh; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá tacaíocht an 
Aontais do thíortha na hÁise chun tionchar na heitlíochta sibhialta ar an athrú aeráide a 
mhaolú;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ina thionscnaimh 
iompair mhuirí chun foirmiúlachtaí riaracháin a dhigitiú agus a shimpliú agus chun 
slándáil mhuirí ag calafoirt san Áise a neartú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 
agus trí chomhaontuithe iompair mhuirí; 

5. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá an obair leanúnach atá á déanamh ag Ardán 
Nascachta an Aontais agus na Síne maidir lena chuid iarrachtaí breathnú ar dheiseanna 
comhair i réimse an iompair idir gréasán TEN-T an Aontais agus Tionscamh do Chrios 
agus Ród na Síne (BRI); á aithint a thábhachtaí atá sé oibriú i dtreo tuilleadh 
trédhearcachta agus cómhalartachta maidir le rochtain ar an margadh agus machaire 
réidh do ghnólachtaí i réimse na forbartha bonneagair iompair leis an tSín.


