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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:

1. á athdhearbhú gur codanna lárnacha den gheilleagar Eorpach iad earnálacha an iompair 
agus na turasóireachta agus go mbraitheann siad go mór ar fhuinneamh; á chur i bhfáth 
gur coinníollacha riachtanacha iad córas fuinnimh comhtháite a thacaíonn le laghdú 
60% in astaíochtaí carbóin faoi 2030 agus le dícharbónú iomlán faoi 2050 mar aon le 
haistriú modúil a threoraítear leis an mbunphrionsabal éifeachtúlachta fuinnimh, chun 
claochlú inbhuanaithe na hearnálacha sin a bhaint amach;

2. á chur i bhfáth go gcaithfear rochtain chuimsitheach ar fhuinneamh inathnuaite agus 
inacmhainne a áirithiú le dícharbónú earnálacha an iompair agus na turasóireachta , go 
gcaithfear cloí le príomhphrionsabail an Aistrithe Chóir agus nár cheart cur as do 
nascacht limistéar iargúlta agus oileánach;

3. á chur i bhfios go láidir nach mbainfear an dícharbónú iompair amach, ach amháin trí 
úsáid ollmhór a bhaint as soghluaisteacht leictreach dhíreach agus indíreach ó fhoinsí 
inathnuaite; á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit creat beartais fabhrach a 
ghlacadh maidir le haistriú pras i dtreo na modhanna iompair uile a leictriú, i gcás 
iompar paisinéirí agus lastais araon, lena n-áirítear flíteanna agus gréasáin iarnróid agus 
phoiblí, in éindí le leathnú cuimsitheach a dhéanamh ar an líonra bonneagair luchtaithe;

4. á chur i bhfáth gurb iad breoslaí malartacha ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh an réiteach 
d’earnálacha atá deacair a dhícharbónú, amhail na hearnálacha eitlíochta agus muirí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún an úsáid de bhreoslaí den sórt sin a chur chun cinn i 
reachtaíocht AE trí fhóirdheontais do bhreoslaí iontaise a chéimniú amach, tríd an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a chur i bhfeidhm agus trí 
chaighdeáin a leagan síos i gcomhair astaíochtaí ísle san eitlíocht agus do longa;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún plean gníomhaíochta maidir le rannpháirtíocht earnáil na 
turasóireachta sa phróiseas comhtháthaithe córais fuinnimh a mholadh, lena n-áirítear 
comhphobail fuinnimh ciorclaigh a chruthú in earnáil na turasóireachta.


