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RÉASÚNÚ GEARR

Le hos cionn 150 bliain, bhí an t-iarnród tábhachtach don Eoraip, arb iarnród é lenar 
cumasaíodh soghluaisteacht nach bhfacthas a leithéid riamh cheana agus lenar tairgeadh 
deiseanna nua do dhaoine, lenar méadaíodh an trádáil, lenar cuidíodh le gnólachtaí fás agus 
lenar rannchuidíodh i dtreo forbairt eacnamaíoch tíortha. Inniu, tá an t-iarnród chomh 
tábhachtach agus a bhí sé riamh, mar cheann de na modhanna iompair is sábháilte, is glaise 
agus is éifeachtúla. Chun béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé, lena n-áirítear a acmhainneacht 
cuspóirí aeráide an Aontais a bhaint amach, molann an Coimisiún 2021 a ainmniú mar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid agus an raon gníomhachtaí cumarsáide agus gníomhachtaí rannpháirtíochta 
sibhialta atá bainteach le Bliain Eorpach an Iarnróid a eagrú. 

Tá an rapóirtéir ar aon tuairim leis an gCoimisiún faoi thábhacht an iarnróid agus a dhintiúir 
ghlasa. Tá gnéithe breise faoin modh iompair sin nach mór aird chuí a thabhairt orthu, áfach. 

Cé go bhfuil gá le hiarrachtaí líon na bpaisinéirí a mhéadú, tá sé chomh tábhachtach céanna 
gréasán agus seirbhísí bunúsacha a chur i bhfeidhm. Faoi láthair, níl naisc iarnróid ag na 
Ballstáit ilchríochacha uile leis an gcuid eile den Eoraip nó níl an bonneagar atá riachtanach 
iontu chun iad a chumasú. Is réamhriachtanas é chun traein a úsáid an rogha a bheith ann ar an 
gcéad dul síos. Gan a bheith comhtháthaithe i ngréasán iarnróid na hEorpa, tá nach mór na 
hearnálacha uile de na Ballstáit ábhartha faoi mhíbhuntáiste soiléir. Tá an t-oideachas, an 
taisteal agus an cultúr i measc na n-earnálacha is tábhachtaí a ndéantar difear dóibh. Maidir le 
hoideachas, tá tionchar ag an iarnród, freisin, ar pháirt a ghlacadh i gcláir agus i dtionscnaimh 
AE a bhfuil tóir orthu, amhail Erasmus+ agus DiscoverEU. Tá mic léinn ó réigiúin 
fhorimeallacha AE agus iad siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste ag cailleadh amach go minic.

Is amhlaidh an scéal don chultúr agus don turasóireacht. Roghnaíonn ceathrar as deichniúr 
Eorpach a gceann scríbe bunaithe ar a bhfuil á thairiscint ann ó thaobh cultúir de. Rachaidh sé 
chun leasa do chathracha agus do réigiúin ag a bhfuil bonneagar iompair níos fearr, lena n-
áirítear naisc iarnróid mhaithe. Leis na bearta sláinteachais leanúnacha atá i bhfeidhm mar 
gheall ar COVID-19, beidh éileamh níos mó ar thraenacha, ní hamháin mar cheann de na 
roghanna is inbhuanaithe agus is sábháilte, ach go minic mar an t-aon mhalairt olliompair ar 
aerthaisteal atá inmharthana agus inacmhainne, rud a bhfuiltear ag dréim leis a bheidh i bhfad 
níos daoire. Go luath amach anseo, caillfidh go leor taistealaithe a d’fhéadfadh a bheith ann ó 
na réigiúin is forimeallaí de AE amach níos mó ar thaisteal cultúrtha fadachair go hiomlán mar 
go mbeidh na costais aerthaistil ró-ard agus nach mbeidh iarnród ar fáil sa cheantar. Ní mór do 
Bhliain an Iarnród aird a tharraingt ar na fadhbanna thuasluaite agus ba cheart an gá le clúdach 
geografach níos mó d’iarnród a chur chun cinn.

Ní hamháin gur cheart go ndíreodh Bliain an Iarnróid ar thaisteal agus ar iompar earraí agus 
daoine d’iarnród, ach, freisin, ba cheart go ndíreofaí ar ról stairiúil agus ar ról reatha na 
dtraenacha, na stáisiún traenach agus an bhonneagair iarnróid. San am a chuaigh thart, bhíodar 
ríthábhachtach i dtraidisiúin agus i bhféiniúlachtaí réigiúnacha a fhorbairt agus chothaíodar 
forbairt eacnamaíoch agus shóisialta. Inniu, tá siad mar chuid d’oidhreacht chultúrtha na 
hEorpa, a bhfuil gá iad a bhlaiseadh, ach, freisin, a bhfuil gá iad a chur chun cinn agus iad a 
chosaint. Is catalaigh thábhachtacha iad na traenacha, freisin, in ailtireacht ardchaighdeán agus 
pleanáil cathrach cliste a chur chun cinn agus feidhmíonn siad mar áiteanna 
d’idirghníomhaíochtaí cultúrtha agus do léirithe ealaíonta. Idir an dá linn, is féidir le taisteal ar 
thraein, gan beann ar an gceann scríbe, a bheith ina eispéireas ann féin agus is minic gur áit í a 
dhéanann idirghníomhaíochtaí sóisialta agus cultúrtha a éascú. 
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Lena bhfuil foghlamtha ón mBlain Eorpach a bhí ann roimhe seo, cuireann an Rapóirtéir béim 
ar an ngá atá le rannpháirtíocht ghníomhach le raon mór geallsealbhóirí, go háirithe an tsochaí 
shibhialta eagraithe, ní hamháin chun Bliain an Iarnróid a dhéanamh rathúil, ach chun 
oidhreacht bheartais bhuan a áirithiú, freisin. Sa bhreis ar na geallsealbhóirí a liostaítear sa togra 
ón gCoimisiún, tá ról tábhachtach le himirt ag comhlachais chultúrtha, ag eagraíochtaí don óige 
agus ag eagraíochtaí oideachais agus oiliúna éagsúla chun tábhacht agus úsáid an iarnróid a 
chur chun cinn. Ar an gcaoi chéanna, tá an Rapóirtéir den tuairim nach mór do shineirgí idir 
cláir agus tionscnaimh éagsúla de chuid an Aontais dul níos faide ná an ghné fíor-iarnróid inti 
féin agus nach mór dóibh cláir a chur ar áireamh a dhéanann rannpháirtíocht shibhialta, amhail 
cláir i réimse an oideachais, an chultúir agus na hóige, a chur chun cinn. Ar an gcaoi chéanna, 
tugann Bliain an Iarnróid an deis comhpháirtíochtaí buana le cuideachtaí iarnróid a thógáil, rud 
a fhéadfaidh cúnamh a thabhairt chun a áirithiú go mbeidh cláir shoghluaisteachta AE féin, go 
háirithe Erasmus+, níos glaise. 

Creideann an Rapóirtéir i dtábhacht an iarnróid, i dtábhacht a luacha shóisialaigh, i dtábhacht a 
luacha chultúrtha, i dtábhacht a luacha comhshaoil agus i dtábhacht a luacha eacnamaíoch, agus 
ina acmhainneacht chun dlús a chur le comhthathú ilchríochach agus é a chur chun cinn ar fud 
na hEorpa. Beidh ról suntasach le himirt ag an iarnród i gcuidiú le cuspóirí aeráide i gcomhréir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach agus fás inbhuanaithe amach anseo a chur 
chun cinn. 

Ar deireadh, aithníonn an rapóirtéir an staid atá á forbairt san Eoraip de dheasca na ráige de 
COVID-19 agus an neamhchinnteacht a bhaineann léi, go háirithe don taisteal, ach, freisin, 
d’imeachtaí, do chruinnithe agus do dhíospóireachtaí, atá ina gcuid lárnach de thionscnamh na 
Bliana Eorpaí. Beidh le feiceáil má tá gá le dáta tosaithe Bhliain an Iarnróid a chur siar.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leag an Coimisiún amach, ina 
theachtaireacht an 11 Nollaig 201915, 
Comhaontú Glas don Eoraip le haghaidh 
an Aontais Eorpaigh agus a chuid 
saoránach. Is straitéis nua fáis é an 
Comhaontú Glas don Eoraip arb é is aidhm 
leis sochaí chothrom rathúil a dhéanamh 
den Aontas Eorpach, ina mbeidh geilleagar 
nua-aimseartha iomaíoch, atá tíosach ó 
thaobh acmhainní de nach mbeidh aon 
ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 

(1) Leag an Coimisiún amach, ina 
Theachtaireacht an 11 Nollaig 201915, 
Comhaontú Glas don Eoraip le haghaidh 
an Aontais Eorpaigh agus a chuid 
saoránach. Is straitéis nua fáis 
inbhuanaithe é an Comhaontú Glas don 
Eoraip arb é is aidhm leis sochaí chothrom 
agus rathúil a dhéanamh den Aontas 
Eorpach, ina mbeidh geilleagar nua-
aimseartha agus iomaíoch, atá tíosach ó 
thaobh acmhainní de, nach mbeidh aon 
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2050, agus ina mbeidh an fás eacnamaíoch 
díchúpláilte feasta d'úsáid acmhainní.

ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 
2050, agus ina mbeidh an fás eacnamaíoch 
díchúpláilte ó úsáid acmhainní;

__________________ __________________
15 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún an 11 Nollaig 
2019 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip (COM/2019/640 final)

15 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún an 11 Nollaig 
2019 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip (COM/2019/640 final)

Leasú 2
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag teacht le cuspóirí a leagtar 
amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, is gá geilleagar an Aontais a 
chlaochlú agus athsmaoineamh a 
dhéanamh ar bheartas, go háirithe i réimse 
iompair agus soghluaisteachta, rud a 
thugann le fios gur gá dlús a chur leis an 
aistriú chun soghluaisteacht a bheith 
cliste inbhuanaithe. 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 
chun soghluaisteacht cliste inbhuanaithe 
chun dul i ngleic leis na dúshláin seo. Go 
háirithe, ba cheart sciar mór den 75% de 
lasta intíre a iompraítear ar bhóithre inniu a 
aistriú chuig na hiarnród agus chuig 

(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. 
Leanann astaíochtaí ó iompar de bheith 
ag fás, arb ionann iad agus aon cheathrú 
d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais, 
agus is é an t-iompar uirbeach atá 
freagrach as cuid shuntasach de na 
hastaíochtaí sin. Chun neodracht a bhaint 
amach ó thaobh aeráide de, tá gá le laghdú 
90% ar astaíochtaí iompair faoi 2050. Chun 
iompar inbhuanaithe a bhaint amach, ní 
mór tús áite a thabhairt d’úsáideoirí agus 
roghanna malartacha atá níos inacmhainne, 
níos inrochtana go huilíoch, níos sláintiúla 
agus níos glaine a thabhairt dóibh i 
gcomparáid leis na nósanna 
soghluaisteachta uirbeacha agus 
idiruirbeacha atá acu faoi láthair. Tuigtear 
leis an gChomhaontú Glas don Eoraip, dá 
bhrí sin, go bhfuil dlús le cur leis an 
aistriú chuig soghluaisteacht inbhuanaithe 
agus chliste agus go bhfuiltear le haistriú 
go dtí glanastaíochtaí nialasacha. Ba 
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uiscebhealaí intíre. cheart freisin cuid shuntasach den 75% de 
lasta intíre a iompraítear ar bhóithre inniu a 
aistriú chuig an iarnród agus chuig 
uiscebhealaí intíre;

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá ról tábhachtach le himirt ag 
iompar d’iarnróid chun an tsochaí a chur 
ar mhalairt slí maidir le cuspóir na 
neodrachta a bhaint amach ó thaobh 
aeráide de faoi 2050. Tá sé ar cheann de na 
modhanna iompair is neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol agus is tíosaí ó thaobh 
fuinnimh de. Tá na hiarnróid leictrithe den 
chuid is mó agus astaíonn sé i bhfad níos 
lú CO2 ná an taisteal coibhéiseach de 
bhóthar nó ar eitleán, agus is é an t-aon 
mhodh iompair inar laghdaíodh na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus na 
hastaíochtaí CO2 uaidh ar bhonn 
comhsheasmhach ó bhí 1990 ann. Ina 
theannta sin, tháinig laghdú ar an tomhailt 
fuinnimh ón iompar d’iarnród idir 1990-
201618 agus tá ag méadú ar an úsáid a 
bhaintear as foinsí inathnuaite fuinnimh.

(5) Tá ról tábhachtach le himirt ag an 
iarnród chun cuspóir an Aontais maidir le 
neodracht ó thaobh aeráide de a bhaint 
amach faoi 2050. Tá sé ar cheann de na 
modhanna iompair is neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol agus is tíosaí ó thaobh 
fuinnimh de. Tá na hiarnróid leictrithe den 
chuid is mó agus ní sheasann sé ach do 
díreach 0,5% d’iomlán na n-astaíochtaí 
gás ceaptha teasa17a a thagann ón iompar, 
leibhéal i bhfad níos lú CO2 ná an taisteal 
coibhéiseach de bhóthar nó ar eitleán, agus 
is é an t-aon mhodh iompair é inar 
laghdaíodh na hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus na hastaíochtaí CO2 uaidh ar 
bhonn comhsheasmhach ó 1990. Sa bhreis 
air sin, tháinig laghdú ar an tomhailt 
fuinnimh ón iompar d’iarnród idir 1990 
agus 201618 agus tá méadú ag teacht ar an 
úsáid a bhaintear as foinsí inathnuaite 
fuinnimh;

__________________ __________________
17A Cúinne Preasa an Choimisiúin 
Eorpaigh “2021: Bliain Eorpach an 
Iarnróid” (foinse: Eurostat, EU28 - 
2017”)

18 Leabhar Póca Staidrimh 2019 Ard-
Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an 
Iompair “Iompar AE i bhfigiúirí” (foinse: 
Eurostat)

18 Leabhar Póca Staidrimh 2019 Ard-
Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an 
Iompair “Iompar AE i bhfigiúirí” (foinse: 
Eurostat)

Leasú 4
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Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6

Text proposed by the Commission 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) Tá mórán Ballstát gan naisc 
éifeachtacha leis an ngréasán Eorpach 
iarnróid nó leis an mbonneagar atá 
riachtanach chun iad a chumasú. Trí 
phríomhbhealaí iompair agus bealaí 
iompair den dara grád san Aontas a 
nascadh le réigiúin agus críocha 
forimeallacha, is féidir leis an earnáil 
iarnróid níos mó a dhéanamh chun 
rannchuidiú le comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus críochach agus a chur 
ar chumas mhuintir na hEorpa cur 
amach a fháil ar an mór-roinn agus 
malartú cultúrtha a chothú. Maidir le 
háiteanna nach bhfuil naisc iarnróid 
iontu nó a bhfuil naisc den sórt sin á 
bhforbairt iontu, is féidir le naisc 
idirmhodúlacha, mar sampla seirbhís 
tointeála bus, cabhrú le rochtain ar go 
leor réigiún agus críoch forimeallach a 
fheabhsú;

Leasú 5
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá ról tábhachtach ag an iarnród 
freisin chun tacú le téarnaimh an 
gheilleagair i ndiaidh COVID-19 tríd an 
aistriú glas agus an aistriú digiteach a 
chur chun cinn ag an am céanna. Is féidir 
le hinfheistíocht i naisc ardluais iarnróid 
feabhas a chur ar éifeachtacht 
eacnamaíoch, mar shampla tríd an am 
comaitéireachta a laghdú d’oibrithe nó an 
t-am taistil a laghdú do thurasóirí. Ar an 
dul céanna, is féidir le hinfheistiú i 
soláthar WI-FI i dtraenacha borradh a 
chur faoi tháirgiúlacht agus feabhas a 
chur ar eispéireas an taistil. Is gá naisc 
trasteorann nach bhfuil fós ann a bhunú, 
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bealaí iarnróid nach bhfuil in úsáid a 
athbhunú, seirbhísí traenach oíche a 
thabhairt ar ais, feabhsú agus nuachóiriú 
a dhéanamh ar an mbonneagar iarnróid 
agus ar innill agus carráistí agus feabhas 
a chur ar naisc idirmhodúlacha. Beidh ar 
phlean téarnaimh an Aontais agus ar an 
gcreat airgeadais ilbhliantúil do 2021-
2027 an cistiú is gá a leithdháileadh ionas 
go bhféadfar an infheistiú atá ag teastáil 
san iarnród a bhrú ar aghaidh;

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Tá úsáid níos mó a bhaint as 
iompar iarnróid in ann ról tábhachtach a 
bheith aige ó thaobh nós maireachtála 
sláintiúil a spreagadh agus ó thaobh 
sábháilteacht a fheabhsú. Is féidir taisteal 
ar an traein a nascadh go héasca le siúl 
agus rothaíocht, agus trí am a 
chaitheamh ar an traein seachas i gcarr 
d’fhéadfaí an teagmháil le truailliú a 
laghdú chomh maith le leibhéil struis. Is 
meán sábháilte iompair atá i dtaisteal 
traenach chomh maith.

Leasú 7

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 

(7) Cé gur tháinig méadú beag ar an 
sciar den iompar paisinéirí ar tír san Aontas 
ó 2007, 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. Tá tionchar suntasach ag 
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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.

na constaicí sin ar iniomaitheacht agus 
tarraingteacht an iompair d’iarnród agus 
áirítear leo leibhéil éagsúla de mhuirir 
rochtana bonneagair, bacainní ar innill 
agus carráistí a chur i mbun seirbhíse 
agus córais rialaithe agus rialacháin 
oibríochta atá éagsúil le chéile. Tá a 
tharraingtí atá iompar d’iarnród 
laghdaithe tuilleadh ag an easpa 
inrochtaineachta atá ann do dhaoine faoi 
mhíchumas, ag praghsanna arda ar 
thicéid i dtíortha áirithe agus ag an 
iomarca torainn. Trí theacht ó na constaicí 
éagsúla sin, in éineacht le laghdú costais 
agus nuálaíocht luathaithe, beidh an t-
iarnród in ann a acmhainneacht iomlán a 
bhaint amach ar fud na hEorpa. Dá bhrí 
sin, ní mór borradh breise a chur faoin 
iarnród chun é a dhéanamh níos tarraingtí, 
níos inacmhainne agus níos inrochtana 
do thaistealaithe, go háirithe daoine óga, 
agus do ghnólachtaí araon;

Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Tá ról sochaíoch ag traenacha, ag 
stáisiúin traenach agus ag an 
mbonneagar iarnróid a théann níos faide 
ná a bpríomhchuspóir teicniúil, ós rud é 
go rabhadar ríthábhachtach ó thaobh na 
staire de i dtraidisiúin agus i 
bhféiniúlachtaí réigiúnacha a fhorbairt 
agus forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta a chothú. Inniu, is catalaigh 
thábhachtacha iad stásiúin traenach agus 
an bonneagar traenach in ailtireacht 
ardchaighdeáin, i bhforbairt 
inbhuanaithe agus i bpleanáil chliste 
cathrach a chur chun cinn. Is léiriú ar 
oidhreacht chultúrtha thionsclaíoch 
thábhachtach ina gceart féin iad freisin. 
Tá ról déach ag stáisiúin traenach sa lá 
atá inniu ann: ní hamháin gur moil 
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iompair iad, ach is ardáin thábhachtach 
iad freisin le haghaidh feachtais faisnéise 
agus le haghaidh tionscadail 
oideachasúla, chultúrtha agus shóisialta 
agus dá bhrí sin is áiteanna iad atá 
lárnach sa phobal áitiúil. Thairis sin, is 
féidir le taisteal ar an traein a bheith ina 
eispéireas ann féin agus go n-éascaíonn 
sé idirghníomhú agus malartú sóisialta 
agus cultúrtha;

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Tá ról fíorthábhachtach ag 
oideachas foirmiúil agus seachfhoirmiúil 
ó thaobh feabhas a chur ar an tuiscint atá 
ar thábhacht agus luach an iarnróid agus 
ó thaobh daoine a spreagadh chun 
iompar iarnróid a úsáid. Is féidir le 
rannpháirteachas gníomhach le 
bunaíochtaí oideachais, go háirithe le 
scoileanna, cabhrú le borradh a chur faoi 
úsáid an iarnróid. Is féidir bunaíochtaí 
oideachais a spreagadh freisin le 
foghlaim óna chéile ar mhaithe le 
curaclaim a fhorbairt a chumasóidh 
foghlaim faoi ghnéithe stairiúla, teicniúla 
agus comhshaoil den iompar d’iarnród 
agus chun úsáid an iarnróid le haghaidh 
turais scoile agus malartuithe oideachais 
a chur chun cinn;

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7c) Ba cheart don Aontas a áirithiú go 
ndéanfadh a chuid clár soghluaisteachta 
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trasnáisiúnta féin, lena n-áirítear i réimsí 
an oideachais agus na hoiliúna, na 
taighde, an chultúir agus na hóige, go 
háirithe Erasmus+, an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach agus Eoraip 
na Cruthaitheachta, aon uair is féidir, 
tosaíocht a thabhairt don iarnród mar an 
modh taistil a roghnaítear. Is féidir le 
rochtain ar sheirbhísí iarnróid 
inacmhainne cabhrú le tacaíocht a 
thabhairt do na hiarrachtaí na cláir a 
dhéanamh níos cuimsithí trí chlúdach 
geografach agus socheacnamaíoch a 
leathnú. Mar atá léirithe ag an scéim 
soghluaisteachta gearrthéarmaí lena 
dtugtar cead do dhaoine óga an tAontas 
Eorpach a thaiscéaladh, #DiscoverEU, is 
féidir le comhpháirtíochtaí idir an 
Coimisiún agus oibreoirí iarnróid 
soghluaisteacht inbhuanaithe a chur 
chun cinn go héifeachtach laistigh de 
chláir an Aontais agus ar an gcaoi sin tá 
an fhéidearthacht acu athruithe i 
nósanna na ndaoine a chothú.

Leasú 11
Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 7 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7d) Tá sé léirithe ag taithí roimhe seo 
ar an ‘mBliain Eorpach’ gur féidir 
rannpháirteachas éifeachtach sa 
tionscnamh a bhaint amach trí shineirgí 
le cláir ábhartha eile an Aontais a 
fhorbairt, go háirithe i réimsí an 
oideachais agus na hoiliúna, an chultúir 
agus na hóige. Déanann cláir den sórt sin 
foghlaim, cumarsáid agus saoránacht 
ghníomhach a chothú agus is féidir leo, 
dá réir sin, tacú leis an mBliain Eorpach, 
mar shampla trí chláir oideachais 
ábhartha faoi Erasmus+ nó trí chláir 
chultúrtha faoi Eoraip na 
Cruthaitheachta a bhfuil téarma iarnróid 
ag roinnt leo. Ar an gcaoi chéanna, is 
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féidir leis an mBliain Eorpach roghanna 
soghluaisteacht níos glaise a spreagadh 
laistigh de na cláir. Léirigh taithí roimhe 
seo go soiléir freisin gur féidir le 
rannpháirteachas gníomhach le raon 
leathan geallsealbhóirí, go háirithe an 
tsochaí shibhialta eagraithe, cuidiú le 
hoidhreacht bheartais bhuanfasach a 
áirithiú.

Leasú 12

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 cliste inbhuanaithe, ba 
cheart do 2021 a dhearbhú Bliain Eorpach 
an Iarnróid. Bliain thábhachtach a bheidh 
in 2021 i dtaca le beartas iarnróid an 
Aontais, an chéad bhliain iomlán a bheidh 
inti ina gcuirfear na rialacha a 
comhaontaíodh faoin gCeathrú Pacáiste 
Iarnróid chun feidhme ar fud an Aontais, is 
é sin le rá margadh na seirbhísí iompair 
intíre do phaisinéirí a oscailt agus costais 
agus an t-ualach riaracháin do ghnóthais 
iompair 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.

(8) Chun iompar iarnróid a chur chun 
cinn i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht 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 
bhliain thábhachtach do bheartas iarnróid 
an Aontais agus beidh 2021 freisin ar an 
gcéad 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-ualach 
riaracháin do ghnóthais iarnróid atá ag 
feidhmiú ar fud an Aontais a laghdú. Tá an 
pobal ag cur níos mó spéise san hiarnróid, 
lena n-áirítear traenacha oíche, sna 
Ballstáit sin a bhfuil na seirbhísí sin 
iontu, mar a léirítear leis an ráchairt atá ar 
#DiscoverEU. Thairis sin, beidh traenacha 
ina dtéama ag féile idirnáisiúnta ealaíon 
‘Europalia’, atá beartaithe le tosú i mí 
Dheireadh Fómhair 2021, rud a 
thabharfaidh chun suntais ní hamháin 
oidhreacht na n-iarnród ach, freisin, 
tionchar na n-iarnród ar na healaíona agus 
a thabharfaidh chun suntais ról an iarnróid 
mar thionscnóir cumhachtach ó thaobh 
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athrú sóisialta, eacnamaíoch agus 
tionsclaíoch de;

Leasú 13
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é cuspóir na Bliana Eorpaí spreagadh a 
thabhairt d'iarrachtaí an Aontais, iarrachtaí 
na mBallstát, iarrachtaí na n-údarás 
réigiúnacha agus áitiúla, agus iarrachtaí 
eagraíochtaí eile agus tacaíocht a thabhairt 
dóibh chun an chuid de phaisinéirí agus de 
lastas a iompraítear ar an iarnród a 
mhéadú. Go deimhin, déanfaidh an Bhliain 
Eorpach

Is é a bheidh mar chuspóir ag an mBliain 
Eorpach ná spreagadh a thabhairt 
d’iarrachtaí an Aontais, na mBallstát, na n-
údarás réigiúnach agus áitiúil, agus 
eagraíochtaí agus geallsealbhóirí ábhartha 
eile ó thaobh tábhacht stairiúil, reatha 
agus todhchaíoch an iarnróid don Eoraip 
a chur chun cinn, mar aon le forbairt na 
n-iarnród mar chomhchuid lárnach de 
bheartas inbhuanaithe iompair agus 
soghluaisteachta an Aontais, tríd an sciar 
de phaisinéirí agus de lastas a iompraítear 
ar an iarnród a mhéadú. Go háirithe, 
déanfaidh an Bhliain Eorpach:

Leasú 14

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) luach an iarnróid a chur chun cinn 
mar mhodh iompair inbhuanaithe, nuálach, 
sábháilte, áisiúil agus inacmhainne, go 
háirithe trí bhéim a leagan ar ról an 
iarnróid mar uirlis chomhtháthaithe 
chríochach agus mar mhodh féideartha 
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 daoine óga agus 
daoine scothaosta;
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Leasú 15
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 ar an ngné 
thrasteorann Eorpach atá ag an iompar 
d’iarnród, a thugann saoránaigh níos gaire 
dá chéile, a chothaíonn comhtháthú agus a 
rannchuidíonn le forbairt mhargadh 
inmheánach an Aontais, ach fós a 
tharraingíonn aird ar neamhréireachtaí 
sa bhonneagar iarnróid trasna Ballstáit 
agus ar a thábhachtaí atá sé naisc 
iarnróid a fhorbairt chun feabhas a chur 
ar roghanna soghluaisteachta 
shaoránaigh uile an Aontais;

Leasú 16

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

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 le geilleagar, sochaí agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais, trí 
naisc le forbairt réigiúnach, le 
comhtháthú trasteorann, leis an 
ngeilleagar scothaoise, le nuálaíocht, le 
fostaíocht, le hoideachas, leis an aos óg, le 
cultúr agus le spórt a chur os comhair an 
phobail agus a neartú, agus le fócas 
speisialta ar inrochtaineacht do dhaoine 
faoi mhíchumas agus do dhaoine le 
soghluaisteacht laghdaithe;

Leasú 17

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

(ca) iompar d’iarnród a chur chun 
cinn mar an rogha iompair is fearr do 
dhaoine atá rannpháirteach i gcláir 
shoghluaisteachta an Aontais maidir le 
hoideachas agus oiliúint, taighde, an óige, 
spórt agus cultúr trí scéimeanna 
dreasachta agus tionscnaimh a fhorbairt 
chun feabhas a chur ar inrochtaineacht 
agus inacmhainneacht go háirithe do 
dhaoine ar lú na deiseanna a bhíonn acu;

Leasú 18

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) iompar d’iarnród a chur chun 
cinn mar rogha taistil atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
is féidir a úsáid in ionad eitiltí 
meánachair agus gearra agus atá in ann 
an tionchar comhshaoil ar iompar a 
bhaineann leis an turasóireacht a laghdú, 
turasóireacht níos inbhuanaithe a 
chumasú agus deis a thabhairt do 
dhaoine an tAontas lena ilghnéitheacht 
go léir a thaiscéaladh;

Leasú 19
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) aird a tharraingt ar luach 
traenacha, stáisiún traenach agus 
bonneagair iarnróid mar chuid dhílis 
d’oidhreacht chultúrtha thionsclaíoch an 
Aontais a chaithfear a chosaint agus a 
chur chun cinn agus turasóireacht 
chultúrtha inbhuanaithe a chothú ag 
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tógáil ar na naisc le Bliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha 2018;

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(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 chun plé a spreagadh, 
feasacht a ardú agus dul i dteagmháil le 
saoránaigh, leis an tsochaí shibhialta 
eagraithe, le gnólachtaí, le húdaráis phoiblí 
agus le geallsealbhóirí ábhartha eile chun 
tuilleadh daoine agus earraí a mhealladh i 
dtreo an iarnróid mar mhodh chun an t-
athrú aeráide a chomhrac trí thaisteal agus 
turasóireacht inbhuanaithe a chur chun 
cinn mar aon le naisc le modhanna 
iompair eile atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol amhail rothair agus trí 
mhalartú cultúir a chothú trí iliomad 
bealaí agus uirlisí, lena n-áirítear imeachtaí 
sna Ballstáit;

Leasú 21

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) feachtais faisnéise, oideachais agus 
múscailte feasachta, lena n-áirítear ar 
bhonn ar líne, agus taispeántais chun 
úsáid mhéadaithe an iarnróid a 
spreagadh, lena n-áirítear tríd an líonra 
traenacha oíche atá cheana ann, chun 
athruithe i dtuiscint phaisinéirí, 
thomhaltóirí agus ghnólachtaí a spreagadh 
agus chun rannpháirtíocht ghníomhach an 
phobail i gcoitinne a mhúscailt chun 
cuspóirí iompair atá níos inbhuanaithe, 
níos inrochtaine, níos inacmhainne agus 
níos sábháilte a bhaint amach;
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Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) feachtais agus comhroinnt dea-
chleachtas chun daoine a spreagadh chun 
an traein a úsáid chun an Eoraip agus a 
hoidhreacht chultúrtha a thaiscéaladh, 
lena n-áirítear iarnróid mar chuid 
d’oidhreacht chultúrtha thionsclaíoch na 
hEorpa, agus chun imeachtaí cultúrtha 
agus spóirt atá inrochtana leis an traein a 
chur chun cinn, chomh maith le 
tionscadail atá maoinithe le Eoraip na 
Cruthaitheachta mar a bhfuil traenacha 
ina suíomh agus ina gcroí don tionscadal;

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) comhpháirtíochtaí agus 
scéimeanna dreasachta a fhorbairt le 
hoibreoirí iarnróid, lena n-áirítear i dtríú 
tíortha, chun tacú le réitigh iompair 
inbhuanaithe agus inacmhainne do 
dhaoine atá rannpháirteach i gcláir 
shoghluaisteachta an Aontais, go háirithe 
Erasmus+, Eoraip na Cruthaitheachta 
agus an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach;

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) taithí agus dea-chleachtais na n- (c) taithí agus dea-chleachtais na n-
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údarás náisiúnta, réigiúnacha, agus áitiúla, 
na sochaí sibhialta, gnólachtaí agus 
scoileanna a roinnt maidir le húsáid a 
bhaint as an iarnród a chur chun cinn agus 
conas athrú iompraíochta ar gach leibhéal a 
chur chun feidhme;

údarás náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, na 
sochaí sibhialta, na gcomhpháirtithe 
sóisialta, na ngnólachtaí, lena n-áirítear 
oibreoirí turais eagraithe, na scoileanna 
agus na n-eagraíochtaí eile oideachais 
agus oiliúna, na gcomhlachas cultúrtha, 
na n-eagraíochtaí don óige agus 
geallsealbhóirí eile a roinnt maidir le 
tábhacht agus úsáid an iarnróid a chur 
chun cinn agus conas athrú iompraíochta ar 
gach leibhéal a spreagadh;

Leasú 25
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tabhairt faoi staidéir agus 
gníomhaíochtaí nuálacha agus na torthaí a 
bhaineann leo a scaipeadh ar bhonn 
Eorpach nó ar bhonn náisiúnta; agus

(d) staidéir agus gníomhaíochtaí 
nuálacha a dhéanamh, agus na torthaí a 
bhaineann leo a scaipeadh, ar bhonn 
Eorpach, náisiúnta nó réigiúnach; agus

Leasú 26
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) tionscadal agus líonraí a bhaineann 
leis an mBliain Eorpach a chur chun cinn 
lena n-áirítear tríd na meáin chumarsáide, 
líonraí sóisialta agus trí ríomhphobail eile.

(e) tionscadal agus líonraí a bhaineann 
leis an mBliain Eorpach a chur chun cinn, 
go háirithe féile Europalia, lena n-áirítear 
trí na meáin chumarsáide, trí líonraí 
sóisialta agus trí phobail ar líne eile, ionas 
go sroichfear an spriocghrúpa is leithne 
agus is féidir;

Leasú 27
Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais, mar aon le 

2. Institiúidí agus comhlachtaí an 
Aontais, mar aon le Ballstáit, ar leibhéal an 
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Ballstáit, ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta faoi seach, tagairt a 
dhéanamh don Bhliain Eorpach agus úsáid 
a bhaint as an sainaitheantas físeach a 
bhaineann léi maidir le cur chun cinn na 
ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta faoi 
seach, déanfaidh siad tagairt don Bhliain 
Eorpach agus bainfidh siad úsáid as an 
sainaitheantas físeach a bhaineann léi i 
gcur chun cinn na ngníomhaíochtaí dá 
dtagraítear i mír 1 agus déanfaidh siad, ag 
gach céim den chur chun cinn, tagairt 
chuí d’aon tacaíocht ón Aontas a 
fhaightear le haghaidh tionscadal agus 
tionscamh atá cistithe mar chuid den 
Bhliain Eorpach;

Leasú 28

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.

Chun comhordú na ngníomhachtaí 
ábhartha don Bhliain Eorpach ar an 
leibhéal náisiúnta a áirithiú, déanfaidh na 
Ballstáit comhordaitheoirí náisiúnta a 
cheapadh. Déanfar na comhordaitheoirí 
náisiúnta a cheapadh ar bhonn a 
saineolais agus an tiomantais atá 
cruthaithe acu i leith fhorbairt an 
iarnróid.

Leasú 29

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tionólfaidh an Coimisiún 
cruinnithe na gcomhordaitheoirí náisiúnta 
go tráthrialta chun comhordú a dhéanamh 
ar reáchtáil na Bliana Eorpaí. Feidhmeoidh 
na cruinnithe sin mar dheis malartaithe 
faisnéise chomh maith maidir le cur chun 
feidhme na Bliana Eorpaí ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais; 
féadfaidh ionadaithe ó Pharlaimint na 
hEorpa a bheith rannpháirteach sna 

1. Tionólfaidh an Coimisiún 
cruinnithe na gcomhordaitheoirí náisiúnta 
go tráthrialta chun comhordú a dhéanamh 
ar reáchtáil na Bliana Eorpaí. Feidhmeoidh 
na cruinnithe sin freisin mar dheis 
malartaithe faisnéise agus dea-chleachtas 
maidir le cur chun feidhme na Bliana 
Eorpaí ar an leibhéal náisiúnta agus ar 
leibhéal an Aontais. Tabharfar cuireadh 
d’ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa 
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cruinnithe sin mar bhreathnóirí. chuig na cruinnithe sin mar bhreathnóirí.

Leasú 30

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh cur chuige trasnaí i leith 
comhordú na Bliana Eorpaí ar leibhéal an 
Aontais d’fhonn sineirgí a chruthú idir cláir 
éagsúla an Aontais agus tionscnaimh lena 
ndéantar cistiú ar thionscadail i réimse 
iompair iarnróid nó a bhfuil gné den 
iompar d’iarnróid ag baint leo.

2. Beidh cur chuige trasearnálach 
ann i leith chomhordú na Bliana Eorpaí ar 
leibhéal an Aontais d’fhonn sineirgí 
inbhuanaithe a chruthú idir cláir agus 
tionscnaimh éagsúla an Aontais lena 
ndéantar cistiú ar thionscadail i réimse an 
iompair d’iarnród, a bhfuil gné iarnróid ag 
baint leo nó lena ndéantar 
rannpháirtíocht shibhialta a chur chun 
cinn, amhail cláir i réimsí an oideachais 
agus na hoiliúna, an chultúir agus na 
hóige.

Leasú 31

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 geallsealbhóirí agus 
ionadaithe eagraíochtaí nó comhlachtaí atá 
gníomhach i réimse iompair d’iarnród, lena 
n-áirítear líonraí trasnáisiúnta agus 
trasréigiúnacha atá ann cheana agus na 
ENRanna ábhartha, mar aon le 
heagraíochtaí don aos, cumainn 
chultúrtha agus geallsealbhóirí 
oideachais agus oiliúna chun cúnamh a 
thabhairt dó an Bhliain Eorpach a chur 
chun feidhme ar leibhéal an Aontais.

Leasú 32
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún glaonna ar thograí 
agus ar thionscadail a eagrú, ach sin ag 
brath ar an mbuiséad, ar féidir tacaíocht a 
thabhairt dóibh mar gheall ar rannchuidiú 
den scoth le cuspóirí na bliana.

Féadfaidh an Coimisiún glaonna ar thograí 
agus ar thionscadail a eagrú, ar féidir 
tacaíocht a thabhairt dóibh mar gheall ar a 
rannchuidiú den scoth le cuspóirí na bliana.

Leasú 33

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha na Bliana Eorpaí, i gcás inar 
gá, comhoibreoidh an Coimisiún le 
heagraíochtaí inniúla idirnáisiúnta, agus 
san am céanna déanfaidh sé infheictheacht 
rannpháirtíocht an Aontais a áirithiú.

Chun críocha na Bliana Eorpaí, i gcás inar 
gá, comhoibreoidh an Coimisiún le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha, lena 
n-áirítear i réimsí an chultúir agus an 
oideachais, agus le húdaráis ábhartha i 
dtíortha comharsanacha, agus ag an am 
céanna déanfaidh sé infheictheacht 
rannpháirtíocht an Aontais a áirithiú.

Leasú 34

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6a
Buiséad

Is é EUR 8 milliún 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.
Údaróidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na leithreasuithe bliantúla 
laistigh de theorainneacha an chreata 
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airgeadais ilbhliantúil.

Leasú 35

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun 
feidhme, torthaí agus measúnú foriomlán 
ar na tionscnaimh dá bhforáiltear sa 
Chinneadh seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa, na Comhairle, Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus faoi bhráid Choiste na Réigiún.

Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun 
feidhme, torthaí agus measúnú foriomlán 
na dtionscnamh dá bhforáiltear sa 
Chinneadh seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa, na Comhairle, Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus Choiste na Réigiún. Sa tuarascáil sin, 
áireofar inti freisin aon tograí beartais nó 
reachtacha ábhartha chun obair leantach 
maidir leis an mBliain Eorpach a 
dhéanamh. 
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