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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 go bhfuil sé deacair earnáil an iompair a dhícharbónú agus go bhfuil saintréithe 
ar leith ag gach réimse (iompar de thalamh, loingseoireacht, eitlíocht);

B. de bhrí, faoi láthair, nach bhfuil hidrigin inathnuaite agus ísealcharbóin iomaíoch ó 
thaobh costais de go fóill i gcomparáid le hidrigin iontaise-bhunaithe;

C. de bhrí gur cheart ardchaighdeáin sábháilteachta a ráthú agus a bhunú ar thaighde 
costéifeachtach;

D. de bhrí gur coinníoll riachtanach í an infhaighteacht bonneagair fuinnimh chun úsáid na 
hidrigine in earnáil an iompair a thabhairt isteach agus a fhorbairt;

1. ag tabhairt dá haire go mbeidh ról an iompair phoiblí (busanna cathracha agus flíteanna 
tráchtála) riachtanach maidir le húsáid na hidrigine a leathnú do mhodhanna iompair 
eile, agus á iarraidh go gcuirfear san áireamh na túsphointí éagsúla i mBallstáit éagsúla 
agus nár cheart do thomhaltóirí costais bhreise a sheasamh;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé borradh a chur faoi chuideachtaí AE agus faireachán 
a dhéanamh ar a ndul chun cinn chun an teicneolaíocht go léir chun hidrigin a úsáid in 
earnáil an iompair a fhorbairt laistigh den Aontas Eorpach agus gan a bheith spleách ar 
chuideachtaí eachtrannacha;

3. á chur i bhfáth go bhféadann breis taighde úsáid na hidrigine i modhanna pearsanta 
iompair, amhail gluaisteáin, a fheabhsú, agus na dúshláin mhóra a bhaineann le 
saintréithe na hidrigine a réiteach;

4. ag tabhairt dá haire go bhfuil feabhsuithe teicniúla ag teastáil chun caillteanais 
éifeachtúlachta mhóra i dtáirgeadh, iompar agus úsáid hidrigine a theorannú;

5. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá comhordú chun ardchaighdeáin sábháilteachta do 
bhonneagar iompair a bhaint amach, agus á iarraidh ar an gCoimisiún na sineirgí idir an 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa – Fuinneamh agus an tSaoráid um Chónascadh na 
hEorpa – Iompar, a shoiléiriú chun bonneagar atá tiomnaithe don hidrigin a chruthú.


