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MOLTAÍ

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

1. á chur i bhfáth go bhfuil gá le maoiniú cobhsaí agus leordhóthanach a áirithiú do chláir 
thaighde Eorpacha maidir leis an intleacht shaorga (IS) agus don phróiseas chun 
bonneagar a thógáil do chórais chliste iompair (CCI), lena n-áirítear forbairt an ghréasáin 
5G;

2. á thabhairt chun suntais go mbeidh earnáil an iompair ina cás tástála maidir le glacadh le 
teicneolaíochtaí IS ag tomhaltóirí na hEorpa; á thabhairt le fios go n-aontaíonn sí le 
dearcadh an Choimisiúin, dá bhrí sin, go gcothódh creat soiléir Eorpach muinín as an 
intleacht shaorga i measc tomhaltóirí agus gnólachtaí;

3. á chur i bhfáth go bhfuil acmhainneacht ollmhór ag córais a bhaineann úsáid as IS in 
earnáil an iompair ó thaobh sábháilteachta de agus ó thaobh na gcuspóirí arna leagan síos 
in ‘Fís Nialais’ a bhaint amach;

4. á chur i bhfáth go bhfuil an gá le rialacha soiléire maidir le comhroinnt freagrachta i gcás 
mífheidhme nó tionóisce ar cheann de na bacainní ríthábhachtacha a bhaineann le húsáid 
a bhaint as teicneolaíochtaí atá bunaithe ar IS in earnáil an iompair; á iarraidh go ndéanfaí 
an fhreagracht sin a roinnt de réir acmhainneacht monaróirí, oibreoirí agus úsáideoirí 
feithiclí uathrialaitheacha agus córas uathrialaitheach i ndáil le rioscaí a rialú;

5. á thabhairt dá haire go bhfuil gnóthú na gcuspóirí arna leagan síos ag an gCoimisiún ina 
Pháipéar Bán maidir leis an Intleacht Shaorga ag brath ar rochtain leathan ar na sonraí 
poiblí agus loma arna nginiúint ag earnáil an iompair agus ar sholáthar bonneagair 
intleachtúil agus feithiclí chun na sonraí sin a bhailiú agus a phróiseáil go sábháilte;

6. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh AE ina cheannaire domhanda i bhforbairt 
gnáthchleachtas agus caighdeán eiticiúil agus dlíthiúil maidir le húsáid IS in earnáil an 
iompair;

7. á thabhairt dá haire go bhfuil acmhainneacht shuntasach ag fiontair bheaga agus 
mheánmhéide (FBManna) na hEorpa i réimse an iompair agus na turasóireachta atá ag 
feidhmiú ar an margadh aonair digiteach; á chur i bhfáth gur gá tacaíocht leordhóthanach 
airgeadais agus eagraíochtúil le haghaidh nuálaíochtaí agus le feabhas a chur ar scileanna 
digiteacha fostaithe san earnáil sin.


