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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le ‘Straitéis de chuid AE maidir leis an Turasóireacht Inbhuanaithe a leagan 
síos’
(2020/2038(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe 
Airteagal 195 de,

– ag féachaint don rún uaithi an 19 Meitheamh 2020 maidir le hiompar agus turasóireacht 
in 2020 agus sna blianta amach romhainn1, 

– ag féachaint do ghlacadh na teachtaireachta dar teideal ‘Turasóireacht agus Iompar in 
2020 agus ina dhiaidh’ (COM(2020)0550) agus an Phacáiste Turasóireachta agus Iompair 
an 13 Bealtaine 2020, 

– ag féachaint dá rún an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir le tionchar diúltach fhéimheacht 
Thomas Cook ar thurasóireacht AE2,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 27 Bealtaine 2019 maidir le hiomaíochas 
earnáil na turasóireachta mar spreagadh d’fhás inbhuanaithe, d’fhostaíocht agus do 
chomhtháthú sóisialta san Aontas Eorpach sna deich mbliana atá romhainn,

– ag féachaint dá rún an 14 Samhain 2018 maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 
2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú3, 

– ag féachaint do ghlacadh na teachtaireachta dar teideal ‘Comhpháirtíocht Straitéiseach 
neartaithe agus athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas Eorpach’ 
(COM(2017)0623) i mí Dheireadh Fómhair 2017,

– ag féachaint dá rún an 29 Deireadh Fómhair 2015 maidir le dúshláin agus smaointe nua 
chun turasóireacht a chur chun cinn san Eoraip (2014/2241(INI)4, 

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘An Eoraip, príomhcheann 
scríbe turasóireachta an domhain – creat polaitiúil nua don turasóireacht san Eoraip’ 
(COM(2010)0352),

– ag féachaint dá rún an 27 Meán Fómhair 2011 maidir leis an Eoraip, príomhcheann scríbe 
turasóireachta an domhain – creat polaitiúil nua don turasóireacht san Eoraip5, 

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Straitéis Eorpach do 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0169.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0047.
3 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0391.
5 IO C 56 E, 26.2.2013, lch. 41.
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Thuilleadh Fáis agus Post sa Turasóireacht Chósta agus Mhuirí in AE’ 
(COM(2014)0086),

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le soghluaisteacht agus cuimsiú 
daoine faoi mhíchumas agus Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-20206, 

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach an 11 Meitheamh 2020 maidir leis an 
nGeilleagar Gorm san Aontas, 

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 18 Meán Fómhair 2020 dar teideal ‘I 
dtreo na turasóireachta níos inbhuanaithe do chathracha agus réigiúin an Aontais 
Eorpaigh’, 

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta maidir le Turasóireacht 
agus Iompar in 2020 agus ina dhiaidh sin, 

– ag féachaint do na tuairimí ó Choistí CULT agus AGRI,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A9-
0000/2020),

A. de bhrí gur gníomhaíocht eacnamaíoch trasearnálach í an turasóireacht a bhfuil 
mórthionchar aici ar fhás eacnamaíoch, fostaíocht agus forbairt shóisialta agus 
inbhuanaithe na réigiún;

B. de bhrí go bhfostaítear 22.6 milliún duine i dtionscal na turasóireachta, arb ionann é agus 
11.2% den fhostaíocht iomlán san AE, agus gur ranníoc sé 9.5% le OTI AE in 2019; 

C. de bhrí go bhfuil an tslabhra luacha turasóireachta casta, agus go bhfuil ceithre 
phríomhghné ann, amhail iompar, cóiríocht, taithí agus idirghabháil, agus de bhrí go 
mbraitheann rath an tionscail ar an leibhéal tionchair atá acu; 

D. de bhrí go raibh 51.7 % de chóiríocht turasóireachta an Aontais lonnaithe i gceantair 
chósta in 2018; 

E. de bhrí go raibh an tionscal turasóireachta agus iompair ar ceann de na tionscail is a raibh 
tionchar ag COVID-19 orthu; de bhrí go bhfuil ar a laghad 6 mhilliún post i mbaol san 
Aontas;

F. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 195 CFAE go ndéanfaidh an tAontas gníomhaíocht 
na mBallstát sa turasóireacht a chomhordú agus a chomhlánú;

G. de bhrí go bhfuil neamhréir maidir le taisteal san Aontas, le bearta náisiúnta agus 
réigiúnacha éagsúla;

H. de bhrí go bhfuil an earnáil tiomanta do dhlús a chur le bearta agus gníomhaíochtaí agus 

6 IO C 131 E, 8.5.2013, lch. 9.
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iad a chur chun feidhme, lena n-áirithítear inbhuanaitheacht níos fearr agus lena rannchuidítear 
le spriocanna maidir le laghdú ar an lorg éiceolaíoch a bhaint amach;

Atógáil: Pleananna freagartha ar éifeachtaí COVID-19 

1. á iarraidh ar na Ballstáit critéir chomhchoiteanna maidir le taisteal a chur i bhfeidhm gan 
mhoill, go háirithe foirmeacha aimsithe, chun idir-inoibritheacht ardán aimsithe a áirithiú, 
critéir i moil iompair agus ar an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú, 
léarscáil de thíortha agus réigiúin an Aontais le haghaidh freagairt chomhordaithe agus 
éifeachtúil do thaistealaithe a fhoilsiú go tráthúil;

2. ag tathant ar na Ballstáit tástáil a chur i bhfeidhm ag céim imeachta d’fhonn tréimhsí 
coraintín a sheachaint;

3. á chur in iúl gur geal léi an tairseach ‘Re-open EU’ agus á iarraidh ar na Ballstáit faisnéis 
a sheoladh chuig an gCoimisiún gach seachtain faoi chur i bhfeidhm nó deireadh a chur 
le srianta amach anseo ar shaorghluaiseacht;

4. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit creat na ndathanna agus na gcritéar 
coiteann maidir le taisteal neamhriachtanach chuig tríú tíortha a thrasuí trí aitheantas 
frithpháirteach a thabhairt do bhearta cosanta i gcoinne COVID-19, go háirithe in earnáil 
na heitlíochta agus na cúrsála;  

5. ag tathant ar an gCoimisiún séala deimhnithe sláinte AE a chur chun feidhme mar lipéad 
Eorpach maidir le slándáil sláinte; 

6. á iarraidh ar an gCoimisiún moltaí a dhéanamh maidir le nósanna imeachta sa tréimse 
iarvacsaínithe agus an gá atá le pas sláinte digiteach san Aontas a fhiosrú; 

7. á chur in iúl gur oth léi an fíoras nach gcuireann Next Generation EU maoiniú díreach ar 
fáil do thionscal na turasóireachta agus á iarraidh ar na Ballstáit é a áireamh ina 
bpleananna téarnaimh agus i dtionscnamh React-EU; 

8. á iarraidh ar an gCoimisiún an réamhbheart Sásra Comhordúcháin um Bainistiú 
Géarchéime don Turasóireacht a chur chun feidhme chun freagairt do ghéarchéimeanna 
amach anseo;  

Athdhíriú: Beartas rialachais i gcreat an Aontais

9. á iarraidh ar an gCoimisiún múnla nua rialachais a chur i bhfeidhm idir institiúidí, le 
tacaíocht ó struchtúr eagrúcháin, airgeadais agus acmhainní daonna an Aonaid 
Turasóireachta in Ard-Stiúrthóireacht an Fháis a neartú, d’fhonn cur chuige comhtháite 
agus éifeachtúil a chur chun feidhme i leith na turasóireachta;

10. á chur in iúl gur oth léi nach n-áirítear i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 
ceannteideal sonrach don turasóireacht inbhuanaithe mar ghealltanas chun Beartas 
Turasóireachta na hEorpa, arna ghlacadh ag Parlaimint na hEorpa, a chur chun feidhme; 
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11. ag tathant ar an gCoimisiún Sásra Eorpach a bhunú chun measúnú a dhéanamh ar chur 
chun feidhme na tacaíochta do mhicrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair 
mheánmhéide maidir le leachtacht, iasachtú agus trédhearcacht; 

12. á iarraidh ar an gCoimisiún tuairisciú go tráthrialta don Pharlaimint maidir le staid 
forbartha na dtreoirthionscadal agus na réamhbheart ionas go leanfaidh an coiste 
parlaiminteach atá freagrach de bheith rannpháirteach sa phróiseas;  

13. á mholadh an Coimisiún as Coinbhinsiún Turasóireachta 2020 a chur i bhfeidhm agus á 
iarraidh go ndéanann sé plean gníomhaíochta a chur i láthair níos déanaí i mbliana agus 
straitéis turasóireachta nua a fhorbairt in am trátha, a thiocfaidh in áit Choinbhinsiún 
2010;

14. ag tathant ar an gCoimisiún nasc chuig pointe teagmhála náisiúnta a chur san áireamh sa 
Treoirleabhar Tacaíochta maoinithe lena n-éascófar rochtain ar fhaisnéis do 
mhicrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide;

15. ag tathant ar an gCoimisiún Gníomhaireacht Eorpach Turasóireachta a bhunú; 

Treisiú: Aistriú chuig turasóireacht inbhuanaithe, fhreagrach agus chliste

16. ag tabhairt dá haire gur cheart go gcuirfí san áireamh leis an turasóireacht inbhuanaithe 
na tionchair eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil atá ann faoi láthair agus a bheidh 
ann amach anseo, ag freagairt do riachtanais na gcuairteoirí, na tionsclaíochta, an 
chomhshaoil agus na bpobal áitiúil7; 

17. ag tathant ar an gCoimisiún an Córas Eorpach de Tháscairí Turasóireachta a oibríochtú, 
le struchtúr rialachais buan, agus é a chur chun feidhme i gcinn scríbe, le táscairí statacha 
agus sonraí fíor-ama maidir lena mbainistiú agus lena measúnú feidhmíochta, i 
gcomhpháirtíocht leis na réigiúin; 

18. ag tathant ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar bhacainní an Éiclipéid agus an 
speictream a leathnú chuig seirbhísí eile turasóireachta, chomh maith le EMAS don 
turasóireacht, agus sásraí a bhunú chun tacú le cur chun feidhme na ndeimhnithe sin;

19. á mholadh an Coimisiún as an nGrúpa Inbhuanaitheachta Turasóireachta8 a bhunú agus á 
iarraidh go gcuirfear tús arís lena chuid oibre agus athbhreithniú a dhéanamh ar Chairt 
Eorpach don Turasóireacht Inbhuanaithe agus Fhreagrach 2012 chun rannpháirtíocht 
agus cur chun feidhme na ndea-chleachtas a spreagadh; 

20. á mheabhrú go gcuireann an easpa sonraí méadracha maidir le héifeachtaí na 
turasóireachta ar inbhuanaitheacht cosc ar ghníomhaithe poiblí agus príobháideacha 
cinntí a ghlacadh, á iarraidh ar Eurostat tagarmharc a leagan síos maidir le bailiú sonraí i 
ndáil le critéir inbhuanaitheachta, róthurasóireachta agus tearcthurasóireachta, agus á 
iarraidh go ndéanfaí Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 a thabhairt cothrom le dáta; 

21. á chur in iúl gur oth léi nár chuir an Coimisiún turasóireacht san áireamh sa Straitéis 

7 UNWTO agus UNEP ( 2005) An turasóireacht a dhéanamh níos inbhuanaithe – Treoir do lucht ceaptha beartas
8 An Grúpa um Inbhuanaitheacht Turasóireachta (TSG) 
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Eorpach maidir le Sonraí, agus á iarraidh ar an gCoimisiún turasóireacht a chur san 
áireamh faoin gcreat rialachais ar spásanna coiteanna sonraí, rud a ligeann do 
chuideachtaí turasóireachta tiomantas iomlán a thabhairt don nuálaíocht agus don digitiú; 

22. ag tabhairt dá haire go bhfuil dlúthnasc idir gníomhaíocht turasóireachta agus 
soghluaisteacht agus gur cheart do na Ballstáit, trí thacaíocht airgeadais ón Aontas, 
infheistiú san aistriú chuig breoslaí ar lú an truailliú a dhéanann siad, agus ar ardáin lena 
n-áirithítear idir-inoibritheacht agus idirmhódúlacht an chórais ticéadaithe;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún torthaí an treoirthionscadail maidir le Cinn Scríbe Cliste agus 
na línte gníomhaíochta lena chur chun feidhme a dhéanamh; 

24. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún tionscadal buan ina bhfuil critéir níos 
cuimsithí agus níos cothroime a dhéanamh de Phríomhchathair Eorpach na 
Turasóireachta Cliste;

25. á mholadh an Coimisiún as 14 ghníomhaíocht na Straitéise don Turasóireacht Chósta agus 
Mhuirí, agus á iarraidh ar an gCoimisiún conclúidí a thíolacadh chun maoiniú bonneagair 
(calafoirt agus muirí), tacaíocht lóistíochta agus oibríochtúil agus úsáid an fhuinnimh in-
athnuaite a spriocdhíriú; 

Athsmaoineamh: Todhchaí Thionscal na Turasóireachta a phleanáil 

26. ag tathant ar an gCoimisiún anailís de réir tíre a thíolacadh in 2020 ar an Státchabhair a 
iarradh don turasóireacht agus ar chistiú an Aontais a úsáidtear chun dul i ngleic le 
héifeachtaí COVID-19, i measc nithe eile, infheidhmeacht chlár SURE;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta, tacaíocht 
spriocdhírithe a chruthú do thionscadail chun an turasóireacht a dhícharbónú agus a 
dhigitiú, agus coinníollacha le haghaidh rochtain ar InvestEU do mhicrifhiontair, fiontair 
bheaga agus fiontair mheánmhéide, lena gcumasaítear scileanna nua a fhoghlaim agus 
tuilleadh post a chruthú; 

28. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, tacú leis an aistriú chuig 
idirmhódúlacht shaoráideach idir na modhanna éagsúla iompair, in éineacht leis na dea-
chleachtais atá ann cheana;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún an R-Víosa a chur chun feidhme, chomh maith leis an Víosa 
Taistil agus bearta eile a chuireann ar chumas cuairteoirí teacht isteach san Aontas go 
dleathach;  

30. á chreidiúint gur cheart díriú le cur chun cinn an bhranda Eorpaigh i dtríú tíortha ar 
éagsúlú a dhéanamh an méid atá ar fáil maidir le hoidhreacht chultúrtha agus nádúrtha, 
gastranómachas, sláinte an Aontais i gcomhar le cinn scríbe agus tionscnóirí turas;  

31. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir leis an bPacáiste 
Taistil agus ar an Rialachán maidir le Cearta Aerphaisinéirí chun freastal ar éifeachtaí na 
géarchéime a tharla le déanaí agus chun cásanna éiginnteachta dlíthiúla a sheachaint 
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amach anseo;

32. á iarraidh ar an gCoimisiún cláir a bhunú don litearthacht i mbainistíocht shinsearach na 
micrifhiontar, na bhfiontar beag agus na bhfiontar meánmhéide, agus na scileanna a 
thabhairt dóibh chun an leas is fearr is féidir a bhaint as a gcumas chun rachmas a 
ghiniúint;  

33. á iarraidh ar na Ballstáit oibriú chun cárta míchumais AE a chur chun feidhme agus 
caighdeáin a ghlacadh sa reachtaíocht chun an turasóireacht inrochtana do chách a chur 
san áireamh;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún na réigiúin is forimeallaí a chur san áireamh i bhfoirmiú agus 
i dtionchar na reachtaíochta i gcreat an bheartais turasóireachta;

35. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an 
gCoimisiún.
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MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

Tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, aithnítear in Airteagal 195 CFAE, den chéad 
uair an tábhacht a bhaineann leis an turasóireacht i gcreat institiúideach an Aontais. Ar an gcaoi 
sin, cuireann an tAontas le gníomhaíocht na mBallstát trí iomaíochas fiontar i dtionscal na 
turasóireachta a chur chun cinn.

Leis sin, cuirtear ar chumas an Aontais gníomhú ar an leibhéal Eorpach trí fhreagairt ar 
dhúshláin choiteanna na tionsclaíochta, trí fhoráil a dhéanamh maidir le timpeallacht ghnó a 
chruthú agus a oiriúnú lena gceadófar forbairt eacnamaíoch agus shóisialta ceann scríbe, agus 
prionsabal na coimhdeachta agus inniúlacht na mBallstát á gcomhlíonadh go hiomlán agus á 
urramú.  

Mar sin féin, léirigh paindéim COVID-19 agus an ghéarchéim atá ann an phráinn a bhaineann 
le níos mó a dhéanamh ar an leibhéal Eorpach agus Airteagal 195 CFAE a léirmhíniú agus a 
chur i bhfeidhm ar bhealach níos cuimsithí. 

Tháinig laghdú suntasach 92% ar áirithintí sa tionscal turasóireachta agus taistil idir Eanáir agus 
Lúnasa i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, agus cailleadh 85% i gcóiríocht, bialanna, 
turais agus paisinéirí ar iarnród fadachair agus 90% in aerlínte agus i gcúrsáil. Faoi láthair, tá 6 
milliún post i mbaol san Aontas, ag léirmhíniú na gcásanna is measartha.     

Fuair an Eoraip, an chéad cheann scríbe turasóireachta ar domhan, 66% níos lú turasóirí 
idirnáisiúnta sa chéad leath den bhliain in 2020, agus 97% níos lú sa dara téarma. De bhrí gur 
fostaíodh 22.6 milliún duine in 2019 arbh ionann é agus 11.2% den fhostaíocht iomlán san 
Aontas, agus gur ranníoc sé 9.5 % le OTI an Aontais, fuarthas amach gur tharla an titim ghéar 
sin, go pointe áirithe, mar gheall ar shocruithe taistil neamhchomhordaithe na mBallstát. Mar 
gheall ar an easpa critéar coiteann, agus le bearta náisiúnta agus réigiúnacha éagsúla á gcur 
chun feidhme ag rialtais gach Ballstáit agus na réigiún is forimeallaí, tá mearbhall agus 
mímhuinín ann i measc na dtaistealaithe. 

I bhfianaise an chomhthéacs idirnáisiúnta agus mhór thionchar na géarchéime reatha ar 
thionscal na turasóireachta agus taistil, tá sé mar aidhm ag an tuarascáil féintionscnaimh seo 
díriú ar cheithre threoirlíne lena gcumasófar: (1) an tionscal a athbhunú le pleananna freagartha 
paindéime, (2) beartas rialachais a athdhíriú laistigh de chreat an Aontais, (3) tionscnaimh 
tionscail le haghaidh turasóireacht inbhuanaithe, fhreagrach agus chliste a threisiú, (4) pleanáil 
a dhéanamh maidir le todhchaí an tionscail agus na hathruithe a tharlóidh ar thaobh an éilimh 
agus a bhféadfadh oiriúnú an tsoláthair a bheith ag teastáil ina leith.  
 
Tá creat coiteann de dhíth ar an Aontas le haghaidh taisteal riachtanach agus neamhriachtanach, 
le critéir shoiléire thrédhearcacha, ionas go ndéanfaidh an taistealaí roghanna eolasacha, lena 
gceadófar don tionscal bearta sláintíochta comhlíontacha a oiriúnú agus a chur chun feidhme. 
Critéir choiteanna chun criosanna riosca a shainaithint agus an códú datha atá beartaithe ag an 
gCoimisiún a chur i bhfeidhm, chun an chéad tástáil a dhéanamh ag céim imeachta, agus dá 
bhrí sin coraintín a sheachaint, chun maisc a úsáid, chun foirmeacha aimsithe a chaighdeánú i 
ngach modh iompair agus chun iad a roinnt le tíortha cinn scríbe, rud a laghdódh na hualaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Ag an am céanna, níor cheart go mbeadh feidhm ag srianta nua a 
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fhorchur, i gcás éabhlóid dhiúltach na gcoinníollacha eipidéimeolaíocha, ar thaistealaithe atá 
ag an gceann scríbe cheana féin. Tá sé ríthábhachtach go n-aithneofaí na critéir sin ar leibhéal 
an Aontais chun go mbeidh tríú tíortha oscailte trí aitheantas frithpháirteach, go háirithe in 
earnáil na heitlíochta agus na cúrsála. Chuige sin, bheadh sé ríthábhachtach séala deimhnithe 
sláinte do cheann scríbe AE a chruthú, agus samplaí rathúla sna Ballstáit mar dhea-chleachtais, 
le haghaidh aitheantais i dtíortha seachtracha, ag díriú ar cháilíocht agus ar chritéir sláinte níos 
déine.

Is ionann an easpa maoinithe dhírigh do thurasóireacht i dtograí an Aontais agus bearna atá fós 
gan líonadh sa chreat airgeadais reatha agus gealltanas nár comhlíonadh ón téarma 
parlaiminteach deireanach. Bheadh sé ríthábhachtach agus cothrom an maoiniú sin a chur ar 
fáil do thionscal a bhfuil an oiread sin fáis agus forbartha curtha ar fáil aige do gheilleagar na 
hEorpa agus atá ag dul trí ghéarchéim thromchúiseach a bhfuil saintréithe agus tionchar 
domhanda aici. Is deis é seo a chaillfidh an tAontas mura gcruthaítear Beartas Turasóireachta 
Eorpach, le maoiniú chun tacaíocht dhíreach a thabhairt do ghnólachtaí, cumainn agus daoine. 
Fágann an tAontas i lámha na mBallstát an tábhacht a bhaineann le tacaíocht a thabhairt don 
earnáil, trí NextGeneration EU, React-EU, SURE agus foinsí eile maoinithe, nuair a 
d’fhéadfadh sé dea-shampla a thabhairt. Iarrtar ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, in éineacht le 
TRAN agus an Tascfhórsa Turasóireachta, leas a bhaint as treoirthionscadail agus 
réamhbhearta mar fhoinse tacaíochta comhlántach. Chun a áirithiú go dtagann maoiniú chomh 
fada le gnólachtaí, measann an rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach sásra faireacháin Eorpach a 
chur ar bun chun tacaíocht a chur i bhfeidhm. Ag an am céanna, measann an rapóirtéir go bhfuil 
sé ríthábhachtach, i gcomhpháirtíocht leis an gCoimisiún, go gcruthaíonn Banc Eorpach 
Infheistíochta tionscadail shonracha agus coinníollacha le haghaidh rochtain ar InvestEU do 
mhicrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide. 

Is mithid freisin an earnáil a ullmhú don tréimhse iarvacsaín agus, dá bhrí sin, molann an 
Rapóirtéir don Choimisiún féachaint an bhféadfaí pas sláinte digití pas sláinte digiteach a 
chruthú san Aontas, bunaithe ar staidéir éagsúla WTTC. Tá sé ríthábhachtach freisin an tAontas 
a ullmhú do ghéarchéimeanna a bheidh ann amach anseo agus, dá bhrí sin, tá géarghá le tacú le 
cur chun feidhme shásra bainistithe géarchéime an Aontais atá molta ag Parlaimint na hEorpa. 

I bhfianaise chineál cothrománach na turasóireachta agus an taistil, ba cheart an struchtúr 
rialachais institiúideach san Aontas a neartú. Ba cheart sineirgí agus struchtúr cumarsáide rialta 
idir na hinstitiúidí Eorpacha a chur chun cinn, le tacú ó struchtúr eagrúcháin an Aonaid 
Turasóireachta, ina mbeadh níos mó acmhainní daonna agus airgeadais ann. Ag an am céanna, 
tá comhordú idirsheirbhíse laistigh den Choimisiún fíor-riachtanach chun gné thrasghearrthach 
na hearnála seo a chur chun feidhme sna tionscnaimh éagsúla. Is mithid Gníomhaireacht 
Turasóireachta Eorpach a bhunú chun tacú leis an tionscal, trí fhaireachlann anailíse ar shonraí 
a chur ar bun agus chun rialacha a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm.

Chun a áirithiú go mbeidh an earnáil mar chuid den aistriú glas agus digiteach, is gá tionscnaimh 
a oibríochtú ar thug an Coimisiún Eorpach tacaíocht airgeadais dóibh cheana féin san am a 
chuaigh thart, ach nár leanadh go leordhóthanach leo. Ba cheart go mbeadh struchtúr buan ag 
an Córas Eorpach de Tháscairí Turasóireachta (ETIS) le tacaíocht airgeadais ón gCoimisiún 
Eorpach le tacaíocht ó na cinn scríbe, le rialú agus faireachán seachtrach. Ba cheart an Grúpa 
Inbhuanaitheachta Turasóireachta a atosú chun rialachas nua ETIS a chur i bhfeidhm, bealaí a 
aimsiú chun ETIS agus deimhnithe eile arna gcruthú agus arna n-eisiúint ag an Aontas a chur 
chun cinn, amhail an tÉicilipéad, ar cheart iad a leathnú chuig seirbhísí agus táirgí eile. Mar 
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bhealach chun an earnáil a dhéanamh páirteach, creideann an Rapóirtéir go bhfuil sé 
tábhachtach Cairt Eorpach 2012 um Thurasóireacht Inbhuanaithe agus Freagrach a nuashonrú 
agus a chur chun cinn. 

Ionas go mbeidh an t-aistriú dúbailte seo éifeachtach, is gá na sonraí a bhailiú, a anailísiú agus 
a thuiscint, agus, dá bhrí sin, measann an Rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach do Eurostat 
tagarmharc a shocrú chun eolas beacht a bheith aige ar thionchar na turasóireachta ar 
inbhuanaitheacht maidir le róthurasóireacht agus tearcthurasóireacht agus, más gá, an 
Rialachán maidir le staidreamh Eorpach ar thurasóireacht a nuashonrú le mórshonraí. Ní mór 
do mhicrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide rochtain a bheith acu ar anailís 
chliste ar shonraí, agus mar sin ba cheart don turasóireacht an creat rialachais do spásanna 
coiteanna sonraí a chomhtháthú, murab ionann agus an togra ón gCoimisiún. Braitheann 
turasóireacht amach anseo ar an rochtain sin ar shonraí, rud nach féidir a bhaint amach ach mar 
chnuasach comhtháite. D’fhonn measúnú a dhéanamh ar an nuálaíocht agus ar dhigitiú an 
tionscail, tá ciall leis an Réamhbheart maidir le Cinn Scríbe Chliste a chur chun feidhme agus 
tionscadal buan de chuid an Aontais a dhéanamh de Phríomhchathair Eorpach na 
Turasóireachta Cliste, ina bhfuil critéir níos cuimsithí agus níos cothroime chun cinn scríbe 
Eorpacha a chuimsiú.

Meastar go bhfuil sé tábhachtach soghluaisteacht, idir-inoibritheacht agus córas ticéadaithe a 
chur chun cinn, chomh maith le feabhas a chur ar bhonneagar iarnróid, bealaí rothaíochta, etc., 
lena gcumasófaí turasóireacht inmheánach agus trasteorann a chur chun cinn. Níor cheart 
dearmad a dhéanamh, áfach, nach réiteach é toirmeasc ar mhodh iompair amháin chun dochair 
an chinn eile, go háirithe i gcás go leor réigiún agus tíortha forimeallacha de chuid an Aontais.    
 
Tá tábhacht ag baint leis an turasóireacht chósta, mhuirí agus fharraige san Aontas i ngeall ar a 
ghné mhuirí. In 2018, bhí 51.7% de na tithe cóiríochta turasóireachta san Aontas lonnaithe i 
limistéir chósta, agus dá bhrí sin bhí siad ag breathnú níos dlúithe ar an gcuid seo, agus ba ghá 
athmheasúnú a dhéanamh ar na 14 Ghníomhaíocht Straitéiseach de chuid an Aontais don 
Turasóireacht Chósta agus Mhuirí, ar an treoir do mhaoiniú CAI a bheidh ann amach anseo 
agus ar an maoiniú atá ann cheana le haghaidh na n-aistrithe glasa agus digiteacha. Ba cheart 
tionscnaimh atá á bhforbairt cheana amhail an CV coiteann do scipéirí, an Lámhleabhar de 
Dhea-Chleachtais do Chúrsáil (réamhbhearta na Parlaiminte), na rialacha CBL ar bháid agus ar 
ancaireachtaí agus tionscnaimh chun an séasúracht a chomhrac a bheith mar chreat tagartha 
chun na 14 ghníomhaíocht sin a nuashonrú.     

Is ionaid taighde barr feabhais iad an bhithéagsúlacht agus limistéir mhuirí faoi chosaint, rud a 
chothaíonn turasóireacht eolaíoch i réigiúin ar mó a spéis don phobal eolaíochta idirnáisiúnta. 
Tá sé ríthábhachtach treochtaí a shainaithint i ngairmeacha na todhchaí in earnáil na 
turasóireachta, trí oiliúint a chur ar fáil agus gníomhaíochtaí traidisiúnta a chur in oiriúint, trí 
infheistiú in oiliúint agus litearthacht bhainistíocht shinsearach na micrifhiontar agus na 
bhfiontar beag agus meánmhéide, trí acmhainní a chur ar fáil dóibh chun a n-acmhainneacht 
rachmais a ghiniúint a bharrfheabhsú.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar todhchaí thionscal na turasóireachta a phleanáil anois. 
Measúnú a dhéanamh ar threochtaí éilimh agus dinimic, roghanna taistealaithe, aistriú chuig 
samhlacha a mheasann geilleagar níos glaine a bheith mar thosaíochtaí ag an Aontas do na deich 
mbliana atá romhainn. Ba cheart go mbeadh an turasóireacht agus an taisteal mar chuid den 
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réiteach chun an sprioc maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 agus ba cheart 
gach iarracht chuige sin a dhíriú agus a spreagadh ó thaobh airgeadais de. Tá sé ríthábhachtach 
líonrú a dhéanamh idir réigiúin, oibreoirí agus gníomhaithe poiblí agus príobháideacha chun 
réitigh ar fhadhbanna comhchoiteanna a shainaithint. Tá sé ríthábhachtach a mheas gur cheart 
an tacaíocht a mhiondealú de réir an sciar atá ag an tionscal in OTI, agus ag cur san áireamh 
freisin go bhfuil srianta buana agus dosháraithe ag na réigiúin Eorpacha is forimeallaí ar cheart 
iad a chur san áireamh.

Is mian linn nuachóiriú a dhéanamh ar reachtaíocht atá curtha in oiriúint do ghéarchéimeanna 
amach anseo agus le réitigh níos spriocdhírithe, lena n-áirithítear cothromaíocht idir cearta 
tomhaltóirí agus inbhuanaitheacht gnó.

Is riachtanas domhanda í an nuálaíocht, rud a spreagann an rapóirtéir a iarr go gcruthófaí 
deiseanna a chuireann ar chumas an taistealaithe taithí shaoráideach a bheith acu ón uair a 
roghnaíonn siad ticéad a cheannach, ar mhodhanna éagsúla iompair, agus ag an gceann scríbe 
féin. 

Creidimid go bhfuil gá le R-Víosa Eorpach, chomh maith leis an bpráinn a bhaineann le 
féachaint an bhféadfaí plé a dhéanamh ar an Víosa Taistil a chuir an Coimisiún Eorpach i láthair 
san am a chuaigh thart. 

Thar aon ní eile, teastaíonn toil pholaitiúil agus fís straitéiseach don todhchaí don tionscal 
turasóireachta agus taistil. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach plean gníomhaíochta a thíolacadh faoi 
dheireadh na bliana a mbeidh spriocanna agus cuspóirí nithiúla aige agus Straitéis Eorpach don 
Turasóireacht a fhorbairt, lena gcruthófaí réitigh choiteanna chun forbairt shóisialta, 
eacnamaíoch na réigiún agus na gceann scríbe turasóireachta éagsúla san Eoraip a áirithiú. 

Tá sé ríthábhachtach béim a leagan ar an acmhainneacht ollmhór atá ag an turasóireacht maidir 
le luachanna, traidisiúin agus cultúr a chéile á n-urramú, agus tríd an ngarsprioc sin a bhaint 
amach go ráthófar cobhsaíocht agus síocháin i measc na ndaoine, ar colún é atá roinnte freisin 
leis an Aontas Eorpach freisin.   


