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LEASUITHE 001-039 
ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Tuarascáil
Anna Deparnay-Grunenberg A9-0191/2020
Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

Togra le haghaidh cinnidh (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

_____________________________________________________________

Leasú 1

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag teacht le cuspóirí a leagtar amach 
sa Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip, tá gá 
le geilleagar an Aontais a chlaochlú agus 
athsmaoineamh a dhéanamh ar bheartais, 
go háirithe i réimse an iompair agus na 
soghluaisteachta, rud a thugann le fios gur 
gá dlús a chur leis an aistriú chuig 
soghluaisteacht inbhuanaithe agus cliste. Is 
é an t-iompar is cúis le ceathrú cuid 
d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an 
Aontais, méid atá ag fás go fóill. Chun 
neodracht a bhaint amach ó thaobh aeráide 
de, tá gá le laghdú 90 % ar astaíochtaí 
iompair faoi 2050. Le hiompar 
inbhuanaithe a bhaint amach, ní mór tús 
áite a thabhairt d’úsáideoirí agus roghanna 
malartacha atá níos inacmhainne, níos 
inrochtana, níos sláintiúla agus níos glaine 
ná na nósanna soghluaisteachta a chur ar 
fáil dóibh na mar atá acu faoi láthair. 
Tugtar le tuiscint sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip go gcuirfear dlús leis an aistriú 
chuig soghluaisteacht inbhuanaithe agus 
chliste chun dul i ngleic leis na dúshláin 
sin. Go háirithe, ba cheart cuid shuntasach 

(4) Ag teacht leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, tá gá le geilleagar an Aontais a 
chlaochlú agus athsmaoineamh a 
dhéanamh ar bheartais, go háirithe i réimse 
an iompair agus na soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe, 
cliste, idirmhódúil, idir-inoibritheach 
agus idirnasctha. Is é an t-iompar is cúis le 
ceathrú cuid d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an Aontais, méid atá ag fás go fóill. Chun 
neodracht a bhaint amach ó thaobh aeráide 
de, tá gá le laghdú 90 % ar astaíochtaí 
iompair a luaithe is féidir agus faoi 2050 
ar a dhéanaí. Le hiompar inbhuanaithe 
agus idirmhódúil a bhaint amach, ní mór 
tús áite a thabhairt d’úsáideoirí agus 
roghanna malartacha atá níos inacmhainne, 
níos inrochtana, níos sláintiúla, níos glaine 
agus níos fuinneamhéifeachtúla a chur ar 
fáil dóibh ná na nósanna soghluaisteachta 
atá acu faoi láthair agus spreagadh a 
thabhairt dóibh siúd a úsáideann 
modhanna inbhuanaithe cheana féin 
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den 75 % de lasta intíre a iompraítear ar 
bhóithre inniu a aistriú chuig an iarnród 
agus chuig uiscebhealaí intíre.

amhail siúl, rothaíocht agus iompar 
poiblí. Bíonn ardchaighdeáin ó thaobh 
dálaí oibre de i gceist leis an iompar 
inbhuanaithe; bíonn leibhéil praghsanna 
a áiríonn costais sheachtracha i gceist leis 
freisin. Tugtar le tuiscint sa Chomhaontú 
Glas don Eoraip go gcuirfear dlús leis an 
aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe 
agus chliste chun dul i ngleic leis na 
dúshláin sin. Go háirithe, ba cheart cuid 
shuntasach den 75 % de lasta intíre a 
iompraítear ar bhóithre inniu a aistriú chuig 
an iarnród agus chuig uiscebhealaí intíre. 
Tá sé bunriachtanach dá bhrí sin dul ar 
aghaidh maidir leis an nGréasán Tras-
Eorpach Iompair (TEN-T) a chur chun 
feidhme agus chun a áirithiú go bhfuil na 
hacmhainní airgeadais is gá ar fáil.

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Tá earnáil an iompair buailte go 
han-dona ag paindéim COVID-19. Tá 
laghdú i líon na bpaisinéirí ann in earnáil 
an iarnróid nach bhfacthas riamh roimhe 
seo. In ainneoin na srianta oibríochtúla 
agus airgeadais, choinnigh an earnáil 
naisc ríthábhachtacha do dhaoine agus 
chun earraí bunriachtanacha agus 
dainséaracha a iompar. Bhíothas in ann 
an méid sin a dhéanamh a bhuí leis na 
fostaithe a lean de bheith ag obair faoi 
dhálaí deacra, dainséaracha agus 
neamhchinnte chun a áirithiú gur féidir 
soláthairtí míochaine agus earraí 
bunriachtanacha a iompar fud fad na 
hEorpa.

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Trí phríomhbhealaí iompair an 
Aontais a nascadh le réigiúin agus críocha 
forimeallacha an Aontais, rannchuidíonn 
an earnáil iarnróid le comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus ilchríoch.

(6) Trí phríomhbhealaí iompair an 
Aontais a nascadh le réigiúin agus críocha 
forimeallacha, sléibhtiúla agus áiteanna 
ar deacair teacht orthu, lena n-áirítear ar 
an leibhéal réigiúnach agus áitiúil, trí 
naisc easnamhacha den iarnród 
réigiúnach trasteorann a bhunú agus a 
athbhunú1a agus trí dul chun cinn a 
dhéanamh ó thaobh leictriúcháin de1b, 
rannchuidíonn an earnáil iarnróid le 
comhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus 
ilchríoch. Sa bhreis air sin, go minic 
bíonn líon níos lú líonraí agus líonraí 
níos lú forbartha i limistéir iargúlta agus 
thuaithe chun soláthar seirbhísí 
bunúsacha a ráthú don phobal. Is ionann 
réigiúin trasteorann ar fud an Aontais 
agus 40 % de chríoch an Aontais, ina 
bhfuil tríú cuid dá dhaonra1c ach is minic 
a bhfuil dúbailt de deacrachtaí acu de 
bharr na hiargúltachta féin agus go 
bhfuil siad lonnaithe ar fhorimeall na 
líonraí náisiúnta. Tá roinnt naisc 
trasteorann fós in easnamh agus cuireann 
sé sin isteach ar an ngréasán tras-
Eorpach iompair ó thaobh éifeachtúlacht 
iomlán a bhaint amach. Ba cheart go 
ndíreofar infheistíochtaí sa bhonneagar 
iarnróid ar na naisc sin chomh maith a 
chuireann le spriocanna an Aontais 
maidir leis an aistriú módúil, mar 
shampla i limistéir chalafoirt nó aerfoirt 
inar féidir lasta a dháileadh isteach faoin 
tír ar iarnród seachas ar bhóthar, ar 
choinníoll go bhfuil bonneagar iarnróid 
leordhóthanach ann. Is sprioc 
ríthábhachtach é idir-inoibritheacht a 
neartú agus cur chuige comhlántach a 
chur chun cinn i measc na n-earnálacha 
iompair go léir chun feabhas a chur ar 
ghníomhaíocht eacnamaíoch sna 
réigiúin, chun poist nua a chruthú agus 
chun rannchuidiú le téarnamh ón 
ngéarchéim sláinte agus eacnamaíoch atá 
ann faoi láthair.
________________
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1a Tuarascáil ó AS REGIO “Cainníochtú 
ar éifeachtaí bacainní dlíthiúla agus 
riaracháin i réigiúin le teorainneacha 
talún” (Foinse: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b Tuarascáil ó AS REGIO “Cainníochtú 
ar éifeachtaí bacainní dlíthiúla agus 
riaracháin i réigiúin le teorainneacha 
talún” (Foinse: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c Tuarascáil ó AS REGIO “Cainníochtú 
ar éifeachtaí bacainní dlíthiúla agus 
riaracháin i réigiúin le teorainneacha 
talún” (Foinse: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Cé gur tháinig méadú beag ar an 
sciar den iompar paisinéirí ar tír san Aontas 
ó bhí 2007 ann, tháinig laghdú ar an sciar a 
bhaineann le hiompar lastas d’iarnród. Tá 
roinnt mhaith constaicí fós ann le sárú sula 
mbainfear amach Limistéar Eorpach 
Aonair Iarnróid, lena n-áirítear an gá le 
torann a laghdú. A luaithe a bheidh na 
constaicí sin sáraithe, laghdú costais bainte 
amach agus dlús curtha leis an nuálaíocht, 
beidh iompar d’iarnróid in ann barr a 
chumais a bhaint amach freisin. Dá bhrí 
sin, ní mór borradh a chur faoin iarnród 
chun é a dhéanamh níos tarraingtí do 
thaistealaithe agus do ghnólachtaí araon.

(7) Cé gur tháinig méadú beag ar an 
sciar den iompar paisinéirí ar tír san Aontas 
ó bhí 2007 ann, tháinig laghdú ar an sciar a 
bhaineann le hiompar lastas d’iarnród. Tá 
roinnt mhaith constaicí fós ann le sárú sula 
mbainfear amach Limistéar Eorpach 
Aonair Iarnróid, lena n-áirítear an gá le 
hoscailt don iomaíocht, nuálaíocht, idir-
inoibritheacht agus an digitiú a chothú, 
TEN-T agus na saorbhealaí lasta iarnróid 
a chun i gcrích, dlús a chur le córais 
bainistíochta traenach uile-Eorpacha 
(ERTMS) maidir le trealamh ar bord agus 
taobh riain araon a chur chun feidhme, 
costais sheachtracha a inmheánú agus 
chun torann a laghdú - trí laghdú torainn 
ag an bhfoinse agus trí iarfheistiú a 
dhéanamh ar vaigíní lastais iarnróid, 
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agus bearta cosanta torainn amhail ballaí 
taobh riain. Is minic a chuireann a 
cleachtais oibríochtúla agus gnó atá as 
dáta, mar aon leis an iomarca trealaimh 
agus rothstoc atá ag dul in aois, bac ar 
iarnród. A luaithe a bheidh na constaicí sin 
sáraithe, laghdú costais bainte amach agus 
dlús curtha leis an nuálaíocht, beidh iompar 
d’iarnróid in ann barr a chumais a bhaint 
amach freisin, agus áiritheofar ag an am 
céanna feidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh, méadú tráchta, agus 
coinneáil nó feabhsú na leibhéal 
sabháilteachta atá ard cheana féin. Dá 
bhrí sin, ní mór borradh a chur faoi earnáil 
an iarnróid chun é a dhéanamh níos 
tarraingtí do thaistealaithe, d’fhostaithe 
agus do ghnólachtaí araon. Chun é sin a 
bhaint amach, is gá bonneagar oiriúnach 
a bheith aici agus is gá di leas a bhaint as 
ionstraim chistiúcháin láidre ó AE. Ba 
cheart ról Ghníomhaireacht Iarnróid an 
Aontais Eorpaigh maidir le laghdú 
bacainní teicniúla laistigh den limistéar 
Eorpach aonair iarnróid a chur chun 
suntais.

Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
cinn i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, lena n-áirítear maidir le 
soghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste, 
ba cheart 2021 a ainmniú mar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid. Beidh 2021 ina bliain 
thábhachtach do bheartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán ina 
gcuirfear na rialacha a comhaontaíodh 
faoin gCeathrú Pacáiste Iarnróid chun 
feidhme ar fud an Aontais, eadhon maidir 
le margadh na seirbhísí iompair intíre do 
phaisinéirí a oscailt agus costais agus an t-

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
cinn i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, lena n-áirítear maidir le 
soghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste, 
ba cheart 2021 a ainmniú mar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid. Beidh 2021 ina bliain 
thábhachtach do bheartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán ina 
gcuirfear na rialacha a comhaontaíodh 
faoin gCeathrú Pacáiste Iarnróid chun 
feidhme ar fud an Aontais, eadhon maidir 
le margadh na seirbhísí iompair intíre do 
phaisinéirí a oscailt agus costais agus an t-
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ualach riaracháin do ghnóthais iarnróid atá 
ag feidhmiú ar fud an Aontais Eorpaigh a 
laghdú. Tá an pobal ag cur níos mó spéise 
san hiarnróid, lena n-áirítear traenacha 
oíche, i líon áirithe Ballstát, mar a léirítear 
leis an ráchairt atá ar #DiscoverEU. Anuas 
air sin, an fhéile idirnáisiúnta ealaíon 
“Europalia” déanfaidh sé eagrán 2021 na 
féile a thiomnú do thionchar na n-iarnród 
ar na healaíona agus aird a tharraingt ar an 
ról atá ag na hiarnróid mar spreagadh 
cumhachtach le haghaidh athrú sóisialta, 
eacnamaíoch agus tionsclaíoch.

ualach riaracháin do ghnóthais iarnróid atá 
ag feidhmiú ar fud an Aontais Eorpaigh a 
laghdú. Is gá tábhacht ar leith a thabhairt 
freisin d’fhorfheidhmiú ceart an cheathrú 
colún teicniúil agus do ról nua 
Ghníomhaireacht Iarnróid an Aontais 
Eorpaigh (ERA). Ba cheart go mbeadh 
Bliain Eorpach an Iarnróid ina túsphointe 
le haghaidh straitéis níos ginearálta ar 
iarnróid, a bhfuil sé d’aidhm aici limistéar 
Eorpach aonair iarnróid a bhaint amach. Tá 
an pobal ag cur níos mó spéise san 
hiarnróid, lena n-áirítear traenacha oíche, i 
líon áirithe Ballstát, mar a léirítear freisin 
leis an ráchairt atá ar #DiscoverEU. Ba 
cheart go mbeadh na hiarnróid lárnach 
chun réitigh taistil réidh “ó dhoras go 
doras” a sholáthar i dteannta le modhanna 
eile, lena n-áirítear taisteal gníomhach. 
Anuas air sin, an fhéile idirnáisiúnta 
ealaíon ‘Europalia’, déanfaidh sé eagrán 
2021 na féile a thiomnú do thionchar na n-
iarnród ar na healaíona agus aird a 
tharraingt ar an ról atá ag na hiarnróid mar 
spreagadh cumhachtach le haghaidh athrú 
sóisialta, eacnamaíoch, tionsclaíoch agus 
éiceolaíoch.

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Tromlach an-mhór den iompar 
lastais, tosaíonn sé nó críochnaíonn sé i 
mbailte agus i mbruachbhailte. Tá cónaí 
ag 70 % den daonra ansin agus 
cruthaítear 85 % de OTI AE sna limistéir 
sin. Ar an gcaoi chéanna, is ionann 
comaitéirí agus 80 go 90 % de phaisinéirí 
uile. Ciallaíonn sé sin go rannchuidíonn 
ceirtleáin uirbeacha go suntasach le 
feidhmíocht foriomlán d’iompar paisinéirí 
ar iarnród. Dá bhrí sin, is gá líonta fo-
uirbeacha nó réigiúnacha a nuachóiriú 
agus a athchóiriú chun soghluaisteacht 
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chliste uirbeach a spreagadh le tionchar 
éiceolaíoch níos ísle agus le comhtháthú 
sóisialta agus eacnamaíoch níos fearr. Tá 
gá le cistí suntasacha agus rátaí 
cómhaoinithe méadaithe don infheistíocht 
i mbonneagar iarnróid agus is 
ríthábhachtach iad d’iomaíochas módúil 
an iarnróid. Tá infheistíocht i 
mbonneagar iarnróid riachtanach 
d’iomaíochas módúil an iarnróid. Le 
80 % den chistiú faoin tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa á dhíriú ionsar 
iarnród, tá freagracht ar na Ballstáit 
freisin tabhairt faoi bheartais 
infheistíochta uaillmhianacha chun an t-
aistriú módúil a chur chun cinn. Ba 
cheart go mbeadh na hinfheistíochtaí sin 
bunaithe ar “innéacs nascachta iarnróid” 
chun éifeachtúlacht an Limistéir 
Eorpaigh Aonair Iarnróid a uasmhéadú. 
Ní féidir gannmheas a dhéanamh ar ról 
foirne spreagtha, a ráthaíonn réidhe na n-
oibríochtaí. Bíonn fadhbanna ag earnáil 
an iarnróid, áfach, fostaithe nua a 
mhealladh. Chun barr a cumais a bhaint 
amach, ní mór di a lucht saothair a 
éagsúlú agus go háirithe mná agus 
oibrithe óga a mhealladh. Ba cheart an 
dearcadh sin a chur chun cinn ag gach 
leibhéal institiúideach.

Leasú 7

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Chun mealltacht na n-iarnród a 
fheabhsú, is gá go mbeadh na seirbhísí 
dírithe ar an úsáideoir agus eagraithe 
agus curtha i gcrích ar bhealach lena 
soláthraítear luach maith, iontaofacht 
leanúnach agus cáilíocht seirbhíse den 
scoth. Ba cheart na seirbhísí sin a 
phraghsáil go hiomaíoch, lena léirítear 
éifeachtúlacht ó thaobh acmhainní de.
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Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an t-iarnród a chur chun cinn mar 
mhodh iompair inbhuanaithe, nuálach agus 
sábháilte, go háirithe trí bhéim a leagan 
ar ról an iarnróid chun an tsochaí a chur 
ar mhalairt slí chun cuidiú le cuspóir na 
neodrachta ó thaobh aeráide de san 
Aontas a bhaint amach faoi 2050 agus trí 
dhul i dteagmháil leis an mórphobal, go 
háirithe an t-aos óg;

(a) an t-iarnród a chur chun cinn mar 
chnámh droma an iompair inbhuanaithe, 
nuálach, idirmhódúil, sábháilte agus 
inacmhainne agus mar líonra lóistíochta 
éifeachtúil, atá in ann seirbhísí 
bunriachtanacha a ráthú, fiú le linn 
ghéarchéimeanna gan choinne;

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) ról an iarnróid a chur chun cinn 
chun cuidiú le cuspóir na neodrachta ó 
thaobh aeráide de san Aontas a bhaint 
amach a luaithe is féidir agus faoi 2050, 
agus trí dhul i dteagmháil leis an 
mórphobal, go háirithe le daoine atá faoi 
mhíchumas agus a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe, mar aon leis 
an aos óg;

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a b (nua) agus a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) an t-iarnród a neartú, lena n-
áirítear trí fheabhas a chur ar an 
gcomhar trasteorann i measc bainisteoirí 
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bonneagair chun nascacht iarnróid níos 
fearr thar theorainneacha a éascú, lena 
n-áirítear traenacha trasteorann 
cairtfhostaithe; 
(ac) aistriú módúil a fhorbairt agus a 
chur in iúl i mbeartas na turasóireachta 
mar líonra atá in ann limistéir thuaithe a 
idirnascadh agus atá in ann borradh a 
chur faoi thurasóireacht Eorpach 
inbhuanaithe, agus feasacht phoiblí a 
chruthú i ndáil léi;

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) aird a tharraingt chomh maith ar an 
ngné thrasteorann Eorpach atá ag an 
iompar d’iarnród, gné a cheanglaíonn 
saoránaigh le chéile, gné lena mbeifear in 
ann an tAontas a thaiscéaladh agus a 
éagsúlacht a bhlaiseadh, gné a chothaíonn 
comhtháthú agus a rannchuidíonn le 
margadh inmheánach an Aontais a 
chomhtháthú;

(b) aird a tharraingt chomh maith ar an 
ngné thrasteorann Eorpach atá ag an 
iompar d’iarnród, gné a cheanglaíonn 
saoránaigh le chéile, gné lena mbeifear in 
ann an tAontas a thaiscéaladh agus a 
éagsúlacht a bhlaiseadh, gné a chothaíonn 
comhtháthú socheacnamaíoch agus 
críochach agus a rannchuidíonn le 
margadh inmheánach an Aontais a 
chomhtháthú, agus ag an am céanna, cur i 
gcrích TEN-T á chur chun cinn, deireadh 
á chur le scrogaill i limistéir trasteorann 
go príomha, agus dá bhrí sin an iompar a 
dhéanamh níos idir-inoibrithí trí réitigh 
chuimsitheacha do dhaoine agus d’earraí 
a sholáthar; agus aird a tharraingt dá 
bhrí sin ar an ngá leis an meascán de 
líonraí iarnróid náisiúnta san Aontas a 
athrú ina líonra fíor-Eorpach, go háirithe 
trí tacú le nascacht iarnróid réigiúnaigh 
ar fud AE;

Leasú 12

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) feabhas a chur ar rannchuidiú an 
iarnróid i leith geilleagar, tionscal agus 
sochaí de chuid an Aontais, lena 
gcumhdaítear, go háirithe, gnéithe a 
bhaineann le forbairt réigiúnach, 
iomaíochas tionsclaíoch, turasóireacht 
inbhuanaithe, nuálaíocht, fostaíocht, 
oideachas, an t-aos óg agus cultúr, agus 
feabhas a chur ar inrochtaineacht do 
dhaoine faoi mhíchumas;

(c) feabhas a chur ar rannchuidiú an 
iarnróid i leith geilleagar, tionscal, 
tráchtáil agus sochaí de chuid an Aontais, 
lena gcumhdaítear, go háirithe, gnéithe a 
bhaineann le forbairt réigiúnach agus 
áitiúil, iomaíochas tionsclaíoch, 
turasóireacht inbhuanaithe, gairmeacha 
mealltacha, taighde agus nuálaíocht, 
fostaíocht, oideachas, an t-aos óg agus 
cultúr, agus feabhas a chur ar 
inrochtaineacht do dhaoine scothaosta agus 
do dhaoine faoi mhíchumas agus a bhfuil 
a soghluaisteacht laghdaithe;

Leasú 13

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) tacú go láidir le taighde agus 
nuálaíocht iarnróid, go háirithe trí 
Shift2Rail agus a chomharbaí, go háirithe 
d’fhonn toilleadh sa líonra iarnróid 
Eorpach a mhéadú, agus seirbhís iarnróid 
ar cháilíocht níos airde agus dícharbónú 
a bhaint amach;

Leasú 14

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) béim a chur ar sheasamh an 
Aontais mar chnuasach d’iomaíochas 
tionsclaíoch domhanda ag a bhfuil 
tionscnaimh shuaitheanta nuálaíocha 
agus onnmhairiúcháin;
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Leasú 15

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) roinnt sonraí a éascú le 
hiontrálaithe nua agus le soláthraithe tríú 
páirtí.

Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) an iompar ar iarnród a neartú i 
gceirtleáin agus i mbruachbhailte, chun 
iompar spárála spáis, atá 
neamhdhíobhálach don aeráid agus don 
duine agus ó dhoras go doras a chur chun 
cinn, lena n-áirítear trí chearta do 
phaisinéirí atá sothuigthe agus a 
chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach 
chun feabhas a chur ar cháilíocht 
seirbhísí agus chun cuimsiú sóisialta agus 
eacnamaíoch a spreagadh;

Leasú 17

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) an ról atá ag an iarnród sa 
chomhshamhlaíocht chomhroinnte 
Eorpach a shlógadh, go háirithe na 
gnéithe cultúrtha agus stairiúla, á 
mheabhrú ról na n-iarnród i dtógáil 
rathúnas na hEorpa agus sna réabhlóidí 
tionsclaíocha i dteicneolaíochtaí 
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ceannródaíocha sa 21ú haois; agus a 
chur chun suntas gur mithid dúinn 
traenacha, stáisiúin traenach agus 
bonneagar iarnróid a chur chun cinn 
agus a chéiliúradh mar chuid de 
chomhoidhreacht na hEorpa i gcomhar le 
músaeim nó láithreacha agus imeachtaí 
cultúrtha eile;

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) an líonra traenach oíche atá ann 
cheana san Aontas a chur chun cinn agus 
tionscnaimh a mholadh ina bhfuil 
traenacha oíche trasteorann á n-úsáid 
chun sainaitheantas físeach an Aontais a 
chur chun cinn;

Leasú 19

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dd) mealltacht gairmeacha iarnróid a 
chur chun cinn, lena n-áirítear trí dhálaí 
córa seirbhíse agus cosaint fostaithe i 
gcoinne drochíde a mholadh.

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



PE661.527/ 13

GA

(a) tionscnaimh agus imeachtaí chun plé 
a spreagadh, feasacht a ardú agus 
rannpháirtíocht saoránach, gnólachtaí agus 
údarás poiblí a éascú chun tuilleadh daoine 
agus earraí a mhealladh i dtreo an iarnróid 
mar mhodh chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac, trí leas a bhaint as níos mó ná 
modh nó uirlis amháin, lena n-áirítear 
imeachtaí sna Ballstáit;

(a) tionscnaimh agus imeachtaí chun plé 
a spreagadh, dea-íomhá a chruthú, 
feasacht a ardú agus rannpháirtíocht 
saoránach, gnólachtaí, agus údarás poiblí a 
éascú chun muinín san iarnród a 
athbhunú chun tuilleadh daoine agus 
earraí a mhealladh i dtreo an iarnróid mar 
mhodh chun an t-athrú aeráide a chomhrac, 
trí leas a bhaint as níos mó ná modh nó 
uirlis amháin, lena n-áirítear imeachtaí sna 
Ballstáit ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil, agus an tsábhailteacht agus 
compord a bhaineann le taisteal ar 
iarnród mar mhodh idirmhódúil a chur 
chun suntais ag an am céanna;

Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tionscnaimh a chuireann béim ar an 
bhfíoras go bhfuil ról lárnach ag an 
iarnród san iompar ‘ó dhoras go doras’, a 
chuireann béim ar an ngá atá le 
comhtháthú idirmhódúil agus le 
hidirnascacht le móid eile, lena n-áirítear 
do réigiúin atá forimeallach go 
geografach agus oileáin;

Leasú 22

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) tionscnaimh sna Ballstáit chun 
pátrúin chomaitéireachta iarnróid agus 
taisteal ar ghnó ar iarnród a spreagadh 
san earnáil phoiblí agus phríobháideach 
araon;
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Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ac) tionscnaimh chun tacú le 
nuálaíocht theicneolaíoch chun 
tréthicéadú agus ticéid ilmhódúil 
dhigiteacha a fhorbairt;

Leasú 24

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ad) tionscnaimh chun infheistíocht i 
críochfoirt agus rothstoc a chur chun 
cinn mar rogha aistrithe mhódúil 
feabhsaithe a rannchuideoidh le 
dícharbónú iompair lastais agus le 
forbairt na soghluaisteachta cliste agus 
inbhuanaithe;

Leasú 25

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ae) tionscnaimh a léireoidh an ghné 
uilíoch atá ag iarnród ó thaobh seirbhíse 
de, lena ráthófar inrochtaineacht 
chríochach agus gnéithe eile 
inrochtaineachta (am feithimh, dlús na 
bpointí rochtana, inrochtaineacht do 
phaisinéirí a bhfuil a soghluaisteacht 
laghdaithe agus paisinéirí scothaosta, 
etc.) araon;
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Leasú 26

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(af) féachfaidh an Coimisiún an 
bhféadfaí innéacs nascachta iarnróid a 
chruthú a mbeidh sé d’aidhm aige aicmiú 
a dhéanamh ar chomhsheasmhacht, 
cáilíocht agus éagsúlacht na tairsceana 
mar aon le roghanna inrochtaineachta 
agus idirmhódúla lena ndéanfar 
comhtháthú an líonra a thomhais. Is é an 
aidhm a bheidh leis an innéacs sin ná na 
réimsí ina bhfuil infheistíocht in earnáil 
an iarnróid fíor-riachtanach a 
shainaithint.

Leasú 27

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gníomhaíochtaí scaipthe faisnéise, 
taispeántas, gníomhaíochtaí spreagtha, 
gníomhaíochtaí oideachais agus múscailte 
feasachta chun athrú iompraíochta a 
spreagadh i measc paisinéirí, tomhaltóirí 
agus gnólachtaí agus chun rannpháirtíocht 
ghníomhach an phobail i gcoitinne a 
mhúscailt chun cuspóirí iompair atá níos 
inbhuanaithe a bhaint amach;

(b) gníomhaíochtaí scaipthe faisnéise, 
taispeántas, gníomhaíochtaí spreagtha, 
gníomhaíochtaí oideachais agus múscailte 
feasachta, mar aon le traenacha taispeána 
agus faisnéise, chun athrú iompraíochta a 
spreagadh i measc paisinéirí, tomhaltóirí 
agus gnólachtaí agus chun rannpháirtíocht 
ghníomhach an phobail i gcoitinne a 
mhúscailt chun cuspóirí iompair atá níos 
inbhuanaithe a bhaint amach;

Leasú 28

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) taithí agus dea-chleachtais a bhailiú 
chun cothroime iomaíochta a chruthú idir 
na modhanna iompair agus ar deireadh 
thiar an costas ar an tsochaí a laghdú,

Leasú 29

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) tacaíocht do leathadh bonneagair 
réigiúnaigh go háirithe trí iompar lastais 
amach ó phríomhchonairí a mholadh;

Leasú 30

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) tionscnaimh chun féidearthachtaí a 
aithint chun an líonra a optamú agus an 
digitiú a fheabhsú, go sonrach chun 
faisnéis fíor-ama a sholáthar faoi tháillí 
agus tráthchláir, ionas gur féidir le 
paisinéirí comparáidí a dhéanamh agus 
faisnéis a rochtain faoi sholáthraithe 
neamhspleácha tríú páirtí;

Leasú 31

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ed) gníomhaíochtaí chun faisnéis a 
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scaipeadh ar bhonn níos fearr faoi 
fhorfheidhmiú ceart paisinéirí, lena n-
áirítear tionscnaimh chun feabhas a chur 
ar an bhfaisnéise atá ar fáil do 
phaisinéirí, agus Rialachán (CE) 
Uimh. 80/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 á 
fhorfheidhmiú chun sonraí 
inchomparáide ar na modhanna iompair 
uile a chur ar fáil;

Leasú 32

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ee) tionscnaimh chun aistriú módúil sa 
tuarasóireacht a chur chun cinn le 
tacaíocht chomhpháirteach ón earnáil 
iarnróid, ó thionscal an cultúir Eorpaigh 
agus ó ionadaithe náisiúnta agus 
Eorpacha an tionscail turasóireachta, 
mar líonra atá in ann gach limistéar 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil a 
nascadh, atá in ann feasacht phoiblí 
maidir le turasóireacht inbhuanaithe 
Eorpach a fhorbairt agus a ardú.

Leasú 33

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ef) cur chun feidhme na 
ngníomhaíochtaí, na gcomhpháirtithe 
agus na n-imeachtaí a leagtar amach in 
iarscríbhinn na n-imeachtaí agus na 
gcomhpháirtíochtaí;
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Leasú 34

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eg) tionscnaimh chun a áirithiú, maidir 
le cistí AE atá leithdháilte do na 
hiarrachtaí téarnaimh mar fhreagairt ar 
phaindéim COVID-19, go n-úsáidfear na 
cistí sin chun bonneagar iarnróid 
Eorpaigh a leathadh agus a fheabhsú go 
mór, agus go mbainfidh na Ballstáit 
lánúsáid as an gCóras Eorpach um 
Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS) i 
ndáil le rothstoc ar bord agus le 
bonneagar araon, go méadóidh siad an 
chosaint torainn agus go neartóidh siad 
línte friothálacha chun an 
tsoghluaisteacht ó dhoras go doras a 
fheabhsú.

Leasú 35

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is freagracht de chuid na mBallstát é 
rannpháirtíocht sa Bhliain Eorpach ar 
leibhéal náisiúnta a eagrú. Chun na críche 
sin, déanfaidh na Ballstáit 
comhordaitheoirí náisiúnta a cheapadh. 
Áiritheoidh na comhordaitheoirí náisiúnta 
comhordú na ngníomhaíochtaí ábhartha ar 
an leibhéal náisiúnta.

Is freagracht de chuid na mBallstát é 
rannpháirtíocht sa Bhliain Eorpach ar 
leibhéal náisiúnta a eagrú. Chun na críche 
sin, déanfaidh na Ballstáit 
comhordaitheoir náisiúnta a cheapadh 
agus cuirfidh siad acmhainní airgeadais 
agus daonna leordhóthanacha ar fáil le 
haghaidh chúraimí an chomhordaitheora. 
Áiritheoidh na comhordaitheoirí náisiúnta 
comhordú na ngníomhaíochtaí ábhartha ar 
an leibhéal náisiúnta agus soláthróidh siad 
nasc chuig comhordú ar leibhéal an 
Aontais. Roghnófar comhordaitheoirí 
náisiúnta ar bhonn an ghealltanais atá 
cruthaithe acu i leith fhorbairt an 
iarnróid san Eoraip.
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Leasú 36

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is iad na Ballstáit, agus a struchtúr 
polaitiúil agus dáileadh na gcumhachtaí á 
dtabhairt san áireamh, a cheapfaidh na 
comhordaitheoirí ábhartha.

Leasú 37

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tionólfaidh an Coimisiún cruinnithe go 
tráthrialta le haghaidh páirtithe leasmhara 
agus ionadaithe eagraíochtaí nó 
comhlachtaí atá gníomhach i réimse 
iompair iarnróid, lena n-áirítear líonraí 
trasnáisiúnta atá ann cheana agus na 
ENRanna ábhartha, mar aon le 
heagraíochtaí don aos óg agus 
comhphobail, chun cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún an Bhliain Eorpach a chur 
chun feidhme ar leibhéal an Aontais.

Tionólfaidh an Coimisiún cruinnithe go 
tráthrialta le haghaidh páirtithe leasmhara 
agus ionadaithe eagraíochtaí nó 
comhlachtaí atá gníomhach i réimse 
iompair iarnróid, lena n-áirítear líonraí 
trasnáisiúnta atá ann cheana, na ENRanna 
ábhartha, ollscoileanna agus ionaid 
teicneolaíochta, mar aon le hionadaithe ó 
eagraíochtaí don aos óg, eagraíochtaí a 
dhéanann ionadaíocht ar dhaoine atá faoi 
mhíchumas agus a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe agus 
comhphobail, chun cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún an Bhliain Eorpach a chur 
chun feidhme ar leibhéal an Aontais. 
Úsáidfidh an Coimisiún na cruinnithe 
céanna chun díospóireacht uile-Eorpach 
a chur chun cinn maidir leis an mbeartas 
iarnróid, maidir le bacainní, maidir leis 
an gcumas dícharbónú a dhéanamh agus 
maidir le beartas soghluaisteachta atá 
inbhuanaithe ó thaobh na sochaí agus an 
chomhshaoil de d’fhonn smaointe 
reachtacha amach anseo a bhunú ar an 
ionchur sin.

Leasú 38
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6a
Buiséad

Is é EUR 16 mhilliún a bheidh san 
imchlúdach airgeadais chun an Cinneadh 
seo a chur chun feidhme don tréimhse ón 
1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2022. 
Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na leithreasuithe bliantúla a 
údarú faoi theorainneacha an chreata 
airgeadais ilbhliantúil.

Leasú 39

Togra le haghaidh cinnidh
Iarscríbhinn

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Iarscríbhinn
Imeachtaí agus comhpháirtíochtaí
Tacóidh comhpháirtíochtaí le raon 
gníomhaíochtaí chun éifeacht a a 
thabhairt do Bhliain Eorpach an Iarnróid 
trí imeachtaí atá beartaithe do 
shaoránaigh. Leagtar amach san 
Iarscríbhinn seo liosta neamh-
uileghabhálach d’imeachtaí atá le 
reáchtáil le linn Bhliain Eorpach an 
Iarnróid, a gheobhaidh tacaíocht ó 
chomhphairtíochtaí éagsúla de réir a raon 
feidhme.
Reáchtálfar na comhpháirtíochtaí, 
imeachtaí nó gníomhaíochtaí seo a leanas 
le linn na Bliana Eorpaí, más féidir de 
réir na n-imthosca:
- Comhpháirtíochtaí le féilte 
scannánaíochta ar fud na hEorpa chun 
príomhról an iarnróid sa scannánaíocht a 
chur chun suntais; comhar le músaeim 
Eorpacha iarnróid agus le himeachtaí 



PE661.527/ 21

GA

cultúrtha atá cheana ann amhail féilte 
scannánaíochta agus taispeántais ealaíne
- Comhpháirtíocht le Gníomhaireacht 
Iarnróid an Aontais Eorpaigh chun béim 
a chur ar seo a leanas:
(i) feidhmíocht na hearnála san 
Eoraip;
(ii) oilteacht na ngníomhaithe san 
earnáil, go háirithe oibrithe iarnróid;
(iii) na buntáistí a bhaineann le 
hiarnród ó thaobh na sábháilteachta agus 
chosaint an chomhshaoil de; agus
(iv) deiseanna gairmeacha do dhaltaí, 
do mhic léinn agus do phrintísigh;
- Músaeim iarnróid a úsáid chun 
teachtaireacht faoin mBliain Eorpach a 
scaipeadh;
- Traenacha taispeána soghluaiste 
san Aontas chun an pobal a chur ar an 
eolas faoi chuspóirí na Bliana Eorpaí 
agus chun mealltacht a dteachtaireachtaí 
iomadúla a chur chun suntais;
- Pasanna idir-iarnródaíochta a chur 
ar fáil do dhaoine óga i gcomhcheangal le 
tréimhsí staidéir Erasmus nó comórtais 
chun raon feidhme na Bliana Eorpaí a 
leathadh;
- Acmhainneacht stáisiún mar 
dhánlanna, ionaid cruinnithe uirbeacha 
agus moil eacnamaíocha, chultúrtha agus 
shibhialta a shaothrú.


